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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

VII

Voorwoord
Bij Pascal heeft het begrip ‘hart’ een bijzondere betekenis. Het staat niet alleen voor
een kloppend en warm teken van leven, maar het is bij hem ook een aanduiding voor
eenheid. Wanneer het hart is verdwenen uit een groep of organisatie, dan gaan de
zaken meestal veel slechter. Het hart is bij Pascal ook een symbool voor
persoonlijkheid, iemand die ergens voor staat en hart voor iets heeft. Van al deze
betekenissen was ik mij, toen ik in 1984 voor de bijdrage aan het boek ter gelegenheid
van de 65e verjaardag van J.M. den Uyl met mijn oude vriend en co-auteur Dr. A.
Peper de titel koos Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat, nauwelijks bewust.
Wij wilden daar toen mee aangeven wat de kern van de verzorgingsstaat in hield;
een kern die niet hoefde te worden prijs gegeven, ondanks de telkens aanzwellende
crisisgeluiden die de verzorgingsstaat al zo lang begeleiden. Nu echter vind ik deze
titel heel precies aangeven wat mij de laatste tien jaar heeft bezig gehouden. Het was
een intellectuele zoektocht naar de kern van de huidige samenlevingsvorm, die wordt
aangeduid met het zo algemeen geworden begrip ‘verzorgingsstaat’. De
verzorgingsstaat staat ergens voor, namelijk voor het proberen op een beschaafde
wijze het subtiele evenwicht tussen staat en individu, tussen algemene en persoonlijke
belangen, tussen vrijheid en noodzakelijke publieke ordening te bewaren. Te
gemakkelijk wordt in een crisisstemming de historische prestatie van de
verzorgingsstaat als maatschappijtype veronachtzaamd en wordt meestal iets te graag
of te snel het failliet van de verzorgingsstaat aangekondigd.
Toch betekende de zoektocht naar de morele kern van de verzorgingsstaat niet dat
alle verworvenheden klakkeloos hoefden te worden aanvaard of verdedigd. Net als
de moderne bedrijven, die zich steeds vaker gingen concentreren op hun core business,
de kerntaken waar het uiteindelijk om te doen is, heeft ook de verzorgingsstaat in de
afgelopen vijftien jaar een soortgelijke heroverweging gekend. Welke taken konden
worden afgestoten, welke konden en moesten behouden blijven?
De hier bijeengebrachte artikelen bieden een ruim verslag van dit
heroverwegingsproces. De nadruk is komen te liggen op het volgen van die
maatschappelijke ontwikkelingen, die onder de last van de financiële problemen van
de overheid gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien.
In deel 1 worden de belangrijkste problemen van de hedendaagse verzorgingsstaat
behandeld: werkloosheid, de plaats van de arbeid en de mogelijkheden en
moeilijkheden van arbeidstijdverkorting, de niet voorziene effecten van sociale
voorzieningen en de vraag of er sprake is van nieuwe armoede. In hoofdstuk 7 wordt
de vraag gesteld ‘Wat sociale vernieuwing zou kunnen zijn’. Het bevat een eigen
invulling van
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een actueel onderwerp. Ik hoop niet dat in een mogelijke latere druk van deze bundel,
de titel van dit hoofdstuk moet worden veranderd in ‘Wat sociale vernieuwing had
kunnen zijn’. Dit eerste deel eindigt met twee wetenschappelijke essays waarin het
sociologisch denken over de verzorgingsstaat zelf aan de orde komt. De
verzorgingsstaat is een uitvinding geweest van economen, maar sociologen hebben
deze maatschappijvorm populair gemaakt. Uit deze twee hoofdstukken kan men
opmaken hoe uiteenlopend de sociologische interpretaties zijn geworden.
Deel 2 bevat de bijgewerkte teksten van de politieke beschouwingen, die ik vanaf
1983 jaarlijks in de Volkskrant aan de vooravond van de Algemene Beschouwingen
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, heb gepubliceerd. Ze weerspiegelen de
wederwaardigheden van politiek en samenleving in het nu achter ons liggende
decennium. Als politiek-sociologisch commentaar op de Miljoenennota, hebben deze
bijdragen uiteraard een meer tijdgebonden karakter dan de andere. Ze kunnen worden
gezien als korte, hier en daar polemische, politieke essays, maar ik prefereer zelf de
term ‘maatschappelijke essays’. Deze nog niet bestaande term geeft duidelijker aan
dat de politieke voornemens en besluiten consequent worden bekeken door een
sociologische bril, dat wil zeggen dat scherper wordt gelet op maatschappelijke
ontwikkelingen dan op (partij)politieke verhoudingen.
In deel 3 komt een ander facet van de verzorgingsstaat naar voren. Enerzijds wordt
stil gestaan bij het fenomeen van de sturende overheid, anderzijds bij een sterk
bezuinigende overheid die zich telkens voor de taak gesteld ziet dit te doen met in
acht neming van rechtsstatelijke beginselen. De confrontatie tussen rechtsstaat en
verzorgingsstaat wordt becommentarieerd. Het formuleren van de kerntaak van de
verzorgingsstaat, komt zelfs expliciet aan de orde in het hoofdstuk over rechtshulp
als openeinde regeling. Naar mijn mening zijn er goede argumenten aan te voeren
om niet zo maar, uit financiële nood, belangrijke naoorlogse verworvenheden in de
rechtsbescherming van de burger weer te niet te doen. Dit hoofdstuk voert dus met
recht naar het hart van de verzorgingsstaat.
In het laatste deel ten slotte, worden andere maatschappelijke instituties besproken:
onderwijs en wetenschapsbeoefening. Beiden zijn wezenlijk voor een goed
functionerende moderne samenleving. Wetenschappelijke kennis is voor het
overheidsbeleid zelfs een belangrijke grondstof (hoofdstuk 25 en 28). Aan de hand
van het voorbeeld van het WRR-rapport over de basisvorming in het voortgezet
onderwijs wordt een karakteristiek kenmerk van de verzorgingsstaat, namelijk de
zorg voor goed onderwijs voor iedereen, besproken in combinatie met een ander
karakteristiek, wetenschappelijk advies. Toch klinkt ook in dit laatste deel nog de
bezuinigende overheid door. De aandacht voor kwaliteit en kwaliteitsmeting in de
wetenschap werd immers sterker onder de noodzaak van bezuinigingen in het
wetenschappelijk onderwijs. Dit essay kan derhalve ook gelezen worden als een
specifiek antwoord op politieke vragen betreffende wetenschapsbeoefening. Het
laatste opstel ten slotte, in enigszins luchtige en ironische toonzetting, beschrijft de
vreemde ontwikkelingsgang van het wetenschappelijk onderwijs. Deze toon was
echter nodig om een gevoel van teleurstelling over de kwalitatieve neergang van het
wetenschappelijk onderwijs te verbergen. De in dit opstel bestreken periode van 1953
tot 1990 is precies dezelfde als

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

IX
die in het eerste hoofdstuk wordt beschreven. Zo kan men vanuit een ander perspectief
nog eens de wederwaardigheden van de verzorgingsstaat bezien.
Deze huidige bundel overziende, vallen nog twee dingen op. Allereerst het tentatieve
van veel bijdragen, die daarom het beste als proeven en pogingen - als essays - kunnen
worden gekenschetst. Het nadeel dat niet alles uitmondt in een afgerond en waterdicht
betoog, neem ik op de koop toe. Hoewel het essay in de sociologische wereld vanwege
het onaffe karakter ervan en vanwege het feit dat geen vaktermen worden gebruikt,
niet op grote steun mag rekenen, troost ik mij met de gedachte dat voor het kunnen
formuleren van alle teksten in de huidige vorm, eerst zeer veel vakmatige arbeid
verricht moest worden. Enkele vergeten sociologen zoals Simmel, hebben deze vorm
ook verkozen boven het geleerd traktaat.
Een tweede kenmerk is dat een flink aantal van de hier bijeengebrachte essays
oorspronkelijk als lezing werd uitgesproken. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan
de vorm, die voor een groot en steeds wisselend publiek begrijpelijk en aangenaam
moest blijven. Waar nodig, is de spreektaal veranderd en aangepast.
Ik wil hierbij al diegenen bedanken, die mij hebben uitgenodigd om over een bepaald
onderwerp een lezing te houden, een opstel te schrijven, een wetenschappelijk artikel
te publiceren. Ondanks de verschillende fora en verscheidenheid van onderwerpen,
constateer ik dat ik in de loop van de afgelopen periode een duidelijke rode draad
heb kunnen vasthouden. De draad die in de titel van de bundel tot uiting komt.
In het bijzonder bedank ik enkele personen: Pieter Broertjes van de Volkskrant,
die mij niet alleen uitgenodigd heeft om jaarlijks een voorschot te geven op de
Algemene Beschouwingen, maar die mij al die jaren ook met raad en daad en vooral
met veel kritische zin, terzijde heeft gestaan. Saskia de Vries, Carola Hageman en
Marie-Noëlle Lim van Uitgeverij Stenfert Kroese voor hun geduld, hun aansporingen
en hun grote vakbekwaamheid om van een losse verzameling hevig gecorrigeerde
teksten toch zo'n mooi boek te maken. Ik bedank prof. dr. D.J. van de Kaa voor zijn
uitnodiging aan mij om gedurende het academisch jaar 1990-1991 te verblijven op
het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Studies) te Wassenaar. De weldadige
en inspirerende sfeer van het NIAS heeft er toe bijgedragen om dit boek te voltooien.
Ten slotte dank ik mijn dochter Adriënne Schuyt, die als studente Engels en Book
and publishing studies een zeer belangrijke steun is geweest bij de definitieve
vormgeving en de definitieve correcties van deze bundel. Het is het beste bewijs dat
de generaties nog veel van elkaar kunnen leren.
Voorburg 29 januari 1991
C.J.M. Schuyt
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Deel 1
Verzorgingsstaat en Verzorgingssamenleving
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1 Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat
1 De materiële en morele grondslagen van de verzorgingsstaat
Waar kan men de verzorgingsstaat laten aanvangen? Bij het Kinderwetje van Van
Houten, dat vaak als een eerste begin van de sociale wetgeving wordt gezien? Nee.
Het Kinderwetje werd meer geboren uit de noodzaak onbarmhartige economische
mededinging enigszins te regelen. Er is hier veeleer sprake van een beginnende
interventiestaat dan van een verzorgingsstaat. Zou dan de Ongevallenwet van 1901,
die een begin maakte met belangrijke grondtrekken van het sociale zekerheidsstelsel,
de wieg van de verzorgingsstaat genoemd kunnen worden? Misschien, maar hier
speelde de eigen verantwoordelijkheid van de werknemers en werkgevers nog een
hoofdrol. Een overigens zeer bescheiden risicodeling vormde wel het begin van wat
later tot het stelsel van sociale zekerheid zou uitgroeien, maar de verzorgingsstaat is
uit meer motieven geboren dan uit onderlinge waarborgfondsen alleen. De onderlinge
waarborg groeide uit tot sociale solidariteit.
Men kan de verzorgingsstaat toch maar het meest verantwoord zijn historische
beginpunt laten vinden in de publikaties van Beveridge Social insurances and allied
services (1942) en Full employment in a free society (1944). Voor Nederland zou de
geboorteakte kunnen zijn het in Londen voorbereide rapport Sociale Zekerheid (1945)
van Van Rhijn. De term welfare state werd al in de jaren dertig gemunt door professor
Alfred Zimmern, maar hij werd vooral aanvaard als beleidsprogramma om een scherp
contrast aan te geven tegenover Hitlers warfare state. Naast de direct door het
oorlogsgeweld noodzakelijk geworden sociale zorgverlening (gebombardeerde
huizen, weduwen, wezen, echtscheidingen) stonden vijf lange-termijn doelstellingen
in het Beveridge-rapport centraal: zekerheid voor degenen die hun baan verloren of
om andere redenen niet aan het arbeidsproces konden deelnemen (ouderen, zieken,
zwangere vrouwen); medische zorg; huisvesting; voldoende onderwijs en bovenal:
voldoende banen voor iedereen of het vermijden van werkloosheid.
De materiële grondslagen van de verzorgingsstaat liggen in de les van de jaren
dertig. De economische politiek van Keynes bevatte de boodschap dat de economische
crisis zou kunnen verminderen indien de werklozen een inkomensgarantie zouden
krijgen. Maar naast deze materiële grondslag werd de verzorgingsstaat ook gebouwd
op enkele morele beginselen: sociale rechtvaardigheid blijkend uit een inkomenspo-
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litiek, waar de inkomensverdeling en de verdeling van andere sociale goederen niet
meer uitsluitend van de marktverhoudingen zouden mogen afhangen. De staat zou
een taak hebben bij de verdeling van schaarse goederen wanneer de markt duidelijke
tekortkomingen zou laten zien bij de verdeling. Dat dit corrigeren van market-failures
later storend zou kunnen gaan werken op de marktsector als geheel, doet niet af aan
de morele inspiratie die werd gevonden in de zorg voor sociale rechtvaardigheid.
J.M. den Uyl geeft in 1950 een mooi voorbeeld van deze zorg. In een artikel getiteld
‘KVP en sociale rechtvaardigheid’ rekent hij af met opvattingen van F.J.F.M. Duynstee
over gelijkheid en ongelijkheid in de maatschappij. Het artikel ging over financiële
gezinslasten en het in KVP-kringen heersende verzet tegen nivellering van inkomens.
Den Uyl maakte onderscheid in dynamische en statische maatschappijopvattingen
en stelde ‘tegenover de stelling dat de nivellering zover is voortgeschreden dat deze
haastig terug moet worden gedraaid, [...] de opvatting dat onze maatschappij een
herverdeling van inkomens en vermogens vergt, om wille van sociale rechtvaardigheid
evenzeer als om wille van een doelmatige organisatie van onze maatschappij’ (Den
Uyl 1978:25).
In een artikelenreeks over de verzorgingsstaat in 1982 benadert Den Uyl de
huizehoog gestegen financiële problemen nog steeds met diezelfde instelling van
sociale rechtvaardigheid: ‘Alleen langs deze weg van solidariteit vinden we
oplossingen voor de “betaalbaarheid” van de verzorgingsstaat. Inkomensmatiging
en bezuinigingen op een controleerbare manier omzetten in investeringen,
arbeidsplaatsen en arbeidstijdverkorting per werkende. De mensen zonder werk en
de ouderen niet laten zakken. De verzorgingsstaat hervormen, jazeker, maar
vasthouden aan de verantwoordelijkheid van de gemeenschap voor een gelijk recht
van een ieder (vrouwen precies gelijk aan mannen) op werk, inkomen en uitkering’
(Den Uyl 1982). Hoewel de inkomensverdelingsproblematiek en de betaalbaarheid
van uitkeringen drastisch anders zijn dan in 1950 lijkt het goed de materiële en morele
grondslagen van de verzorgingsstaat zorgvuldig te omschrijven.
1. Solidariteit: niemand mag onder een grens zakken, waaronder een decent bestaan
in een vrije maatschappij onmogelijk wordt;
2. Sociale rechtvaardigheid: de verdeling van inkomen en daarvan afgeleide
schaarse goederen mag niet door willekeur tot stand komen (of het nu de
willekeur van de standenmaatschappij is, of van de markt, of van de
bureaucratische competenties van de burgers op de soms ondoorgrondelijke
voorzieningenmarkt);
3. Economische politiek gericht op zo veel mogelijk werkgelegenheid voor ieder
als de beste bestrijding van de financiële problemen van de ‘staat van
verzorging’.

Dat de realisering van deze drie grondslagen het beleid in de verzorgingsstaat voor
niet geringe problemen stelt zal duidelijk zijn. Ook is het aannemelijk dat al hetgeen
in de loop van dertig jaar in de verzorgingsstaat onder de vlag van sociale
rechtvaardigheid onder de (financiële) vleugels van de overheid is gebracht voor
herziening in aanmerking kan komen. Het sociaal-democratische revisionisme heeft
een vermogen tot herziening en tot zelfcorrectie. Hierbij wordt het van belang om
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opgestoken hoofd geformuleerde grondslagen heeft gereild en gezeild en waar hij
zijn koers enigszins uit het oog heeft verloren.
De drie hier geformuleerde grondslagen hebben echter nog niets van hun belang
en actualiteit verloren. Ook W. Albeda, Den Uyls voorganger als minister van Sociale
Zaken, ging hiervan uit: ‘De grondbeginselen van de verzorgingsstaat zijn op dit
moment even valide als in 1950. Solidariteit en gerechtigheid wijzen op de noodzaak
ervan. Het probleem zit hem in de economie’ (Albeda 1984:71).
Op basis van een analyse van de ontwikkeling van de verzoringsstaat in vier perioden
(1945-1957; 1958-1968; 1969-1980; 1981-heden) wil ik op zoek gaan naar het hart
van de verzorgingsstaat, dat ondanks alle kritieken en problemen, bewaard kan
blijven. Het hart wordt daarbij zowel letterlijk als figuurlijk genomen: de kern van
de verzorgingstaak van de overheid, overeind gehouden door degenen, die nog hart
voor de zaak hebben en die hun hart niet afsluiten voor de noden van hun
medemensen.

2 De opbouw en de uitbouw van de verzorgingsstaat
Merkwaardigerwijs is er nog weinig gedaan aan de geschiedschrijving van de
Nederlandse verzorgingsstaat. Het monumentale werk van Wittert van Hoogland,
De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering 1890-1940, (1940) kent helaas
geen pendant in een naoorlogse parlementaire geschiedenis van de sociale zekerheid,
hoewel zo'n studie uitermate boeiend en belangrijk zou kunnen zijn. Zo'n studie zou
ons ook voor enkele hardnekkige misverstanden en onjuist gerichte verwijten kunnen
behoeden. Hoewel de PvdA bij de opbouw van de verzorgingsstaat een bepalende
rol heeft gespeeld, is dit bij de verdere groei van de verzorgingsstaat en zijn
arrangementen veel minder duidelijk. Het heden ten dage nog al eens aan het adres
van de PvdA (soms zelfs aan ‘Den Uyl’ in persoon) gerichte verwijt dat zij de
verzorgingsstaat uit de hand heeft laten lopen, kan door een zorgvuldige reconstrucie
van de parlementaire geschiedenis van de periode 1950-1980 minstens genuanceerd
of weerlegd worden. De nu zo vaak als onbeheersbaar afgeschilderde WAO is het
levenswerk geweest van de KVP-politicus Veldkamp, die bovendien als minister van
Sociale Zaken in 1965 ‘zijn’ WWV heeft geïntroduceerd, naast de eveneens in dat
jaar in werking getreden Algemene Bijstandswet. Zelfs de beruchte koppeling van
de uitkeringen aan het minimumloon was in het begin van de jaren zeventig een
probaat middel om de eeuwige spanningen tussen de linker- en rechtervleugel van
de toenmalige KVP weer voor een tijd terug te dringen. Al deze nu ter discussie
gebrachte sociale verworvenheden van de verzorgingsstaat zijn dus niet uitsluitend
het produkt van socialistische doordraverij, maar moeten geplaatst worden in de
compromispolitiek van de naoorlogse parlementaire situatie. De PvdA heeft dit
compromis volledig ondersteund en toegejuicht, maar niet uitgevonden.
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De periode 1945-1957: wederopbouw en solidariteit
De eerste naoorlogse jaren stonden in het teken van de wederopbouw die op een
sterke consensus berustte. De overheidsaandacht richtte zich voornamelijk op de
opvoering van de produktiviteit, door de lonen laag te houden en een rustig
arbeidsklimaat te scheppen. Zij werd daarbij gesteund door elites, die hun verzuilde
achterbannen representeerden en zonder veel kritiek gevolgd werden. Het overleg
tussen overheid en sociale partners speelde zich af in kleine kring, waarin op een
voor hedendaagse begrippen tamelijk eenvoudige manier afspraken konden worden
gemaakt. Er was geen sprake van dat leden hun leiding hinderlijk op de vingers
tikten, omdat ‘het zwaartepunt van de macht gedurende vijftien jaar na de oorlog in
alle drie de vakcentrales aan de top kwam te liggen’ (Windmuller en de Galan
1957:106). Hierdoor was het niet nodig de dwangmaatregelen te hanteren waar het
BBA van 1945 in voorzag in het kader van een landelijke loonbeheersing.
De eerste stenen van de naoorlogse verzorgingsstaat worden gelegd: de Noodwet
Ouderdomsvoorziening in 1947, de Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen
1951, de Werkloosheidswet 1952 en natuurlijk als krachtig sluitstuk van deze periode
de AOW 1957 en de AWW 1959. De ouderen, die de bittere ervaringen van twee
ellendige tijdperken hadden meegemaakt, de crisisjaren en de oorlog, werden de
eerste belangrijkste gerechtigden van de verzorgingsstaat. Door de omstandigheden
gedwongen werd gekozen voor een omslagstelsel en niet voor bijvoorbeeld een
kapitaaldekkingsstelsel, waarbij iedereen van jongs af aan voor zijn/haar eigen
oudedagsvoorziening gaat bijdragen. Vermoedelijk door deze eerste aanzetten tot
de verzorgingsstaat zal de oudere generatie een ander gedrag blijven vertonen ten
aanzien van de overheidsverzorging dan de jongere generaties. Voor die oudere
generatie was de komst van de verzorgingsstaat inderdaad een overgang van gunst
naar recht: de vernederende afhankelijkheid van charitas van organisaties of van
familie werd vervangen door een stelsel van rechten en plichten. De Dreestrekkers
vergaten Drees (nog) niet.
In deze eerste periode werden de maatschappelijke functies van de verzorgingsstaat
zoals oorspronkelijk bedoeld goed zichtbaar: een opvang van werkloosheid met
gelijktijdige demping van de conjunctuurgolven en een goede investering in human
capital. Door die eerste positieve ervaringen moet zeker het idee van de maakbaarheid
en controleerbaarheid van maatschappelijke processen gesterkt zijn. De dichtregels
van Hans Andreus zijn hierop van toepassing:
‘Ik dacht toen dat het kon.
En misschien wel. Maar het laat zich niet dwingen.
Wie sterft van dorst verdrinkt in de bron’

Men dacht toen dat het kon, maar inmiddels heeft men geleerd dat ook
samenlevingsprocessen zich niet eenvoudig laten dwingen. De dorst naar sociale
rechtvaardigheid heeft in de verzorgingsstaat zo'n enorme omvang gekregen dat men
drie decennia
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later, door de onvoorziene omstandigheden en onvoorziene effecten van het
verzorgingsstelsel zelf dreigt om te komen in de bron.

De periode 1958-1968: materiële vooruitgang
Door de lang volgehouden strakke loonbeheersing kon er een kloof ontstaan tussen
wat economisch mogelijk was - op grond van de stijgende arbeidsproduktiviteit - en
wat sociaal wenselijk was. Er kan worden gesteld dat de economische mogelijkheden,
die mede door de geleide loonpolitiek in de jaren vijftig waren ontstaan, in feite pas
benut werden in de jaren zestig. Die periode wordt dan ook gekenmerkt door materiële
vooruitgang en de toeneming van het welvaartspeil bij vele groepen in de samenleving.
Het befaamde autootje van Den Uyl voor de deur van elke arbeider gaat tot de
mogelijkheden behoren en wordt ook nastrevenswaardig. Wensen die reeds lang
leefden worden nu onbeschroomd op tafel gelegd... en gehonoreerd. De loonexplosie
van 1963/64 ging de latere arbeidsproduktiviteit ver overtreffen, maar zij kan worden
begrepen uit de strakke lijn in de jaren vijftig. Ook voor ambtenaren komt een
drastische verbetering: de Toxopeus-ronde van 1964. (Twintig jaar later zal men
spreken van een omgekeerde Toxopeus-ronde, en worden de salarissen van
ambtenaren ‘bevroren’).
De economische groei die jarenlang aanhoudt en - niet te vergeten - de aardgasbaten
maken het mogelijk het aantal overheidstaken aanzienlijk uit te breiden alsook het
aantal voorzieningen in de verzorgingsstaat qua omvang en hoogte te doen toenemen.
Het voorspoedige economische klimaat heeft ongetwijfeld een rol gespeeld bij de
vaststelling van het uitkeringspercentage van de WAO in 1967. De toenmalige minister
van Financiën, Zijlstra, had geen bezwaar tegen tachtig procent hoewel Veldkamp
al met vijfenzeventig procent tevreden zou zijn geweest.
Een groot aantal sociale zekerheidsregelingen kreeg in deze jaren een wettelijk
kader en regelingen die in feite al bestonden kregen een nieuwe verbeterde
vaststelling: De Algemene Bijstandswet 1965 verving de Armenwet van 1912/1854.
De WWV en de RWW worden in 1965 vastgesteld als aanvulling op de WW. De
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) doet in 1963 haar intrede. De Ziekenfondswet
vervangt in 1965 het nog uit de oorlog stammende Ziekenfondsbesluit. Veldkamp
krijgt de ‘dure’ AWBZ door de Tweede Kamer. En last but not least gaat de WAO
1967 alle bestaande afzonderlijke arbeidsongeschiktheidswetten vervangen. Het
optimisme is bijna net zo gestaag als de economische groei: de voorspellingen van
het aantal gerechtigden krachtens de WAO is - achteraf gezien - onbegrijpelijk laag.
In 1968 zijn er 162000 uitkeringsgerechtigden. Tien jaar later 489000, een zevenvoud
van wat voorspeld was en in 1988, weer tien jaar later was het aantal opgelopen tot
750000.
Naast de sociale zekerheid komen er meer staatszaken, vooral in de sfeer van de
financiering van particuliere welzijns- en gezondheidsorganisaties. Mede onder
aandrang van het ministerie van CRM zelf worden langzaam maar zeker op vele
terreinen van maatschappelijke activiteit vrijwilligers vervangen door beroepskrachten
en de stijgende financiële lasten van de veelheid van verenigingen en stichtingen
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Uyl ontstane verdubbeling van de Rijksuitgaven voor Welzijn vinden ook in deze
periode van materiële voorspoed hun kiemen en het zijn vooral de confessionele
groeperingen in ons land, met hun traditioneel sterke positie in deze sector, die hiervan
voordeel hebben gehad.
Er is dus sprake geweest van een inhaalproces, dat zelf ruimte gaf voor de verandering
van waarden en normen en van gedragswijzen, die in de latere perioden van de
verzorgingsstaat zijn gekenschetst. De verzorgingsstaat heeft zelf processen op gang
gebracht, verwachtingen gewekt, die hij later niet meer kon honoreren. De tragiek
van de verzorgingsstaat is letterlijk die van een Griekse tragedie: de held gaat aan
door hem zelf opgeroepen ontwikkelingen te gronde: ‘Want het tragische van de
verzorgingsstaat zit nu juist in de afwezigheid van het tragische (inzicht in
beperktheden en eindigheden). Juist omdat de verzorgingsstaat getoonzet is in de
sleutel van de sociale rechtvaardigheid, bevordert hij hoofdzakelijk maatschappelijke
claims op basis van die rechtvaardigheid. Maar er is géén interne sleutel om de claims
voor de ene groep wel en die van een andere groep niet te honoreren. Dit geldt zelfs
voor de claims van rechtvaardigheid tussen de generaties. Vanwege de interne
dynamiek van almaar rechtvaardige claims zal dit proces doorgaan. [...] De
verzorgingsstaat als tragische held, die zich zelf te gronde richt juist omdat hij de
méést rechtvaardige held wilde zijn’ (Schuyt 1983).

De periode van 1969-1980: de groei van immateriële wensen
Na de loonexplosie en de daarbij behorende voortdurende economische groei vond
er een geleidelijke verschuiving plaats van aandacht voor materiële zaken naar
immateriële aangelegenheden, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, wordt
geïllustreerd door de uitbreiding van de welzijnssector. Het lijkt wel alsof de vraag
naar immateriële goederen en diensten - door de overheid om niet ter beschikking
gesteld door middel van professionele dienstverleners - wordt opgeroepen na en dank
zij de consumptie van materiële goederen. De materiële goederen brengen niet echte
tevredenheid of brengen niet een echt zinvol bestaan, zodat de vraag naar méér ook
een immateriële kant krijgt. De vraag naar de betaalde diensten van dokter, psychiater
en therapeut, van welzijnswerker en opbouwwerker neemt toe, terwijl de vraag naar
de onbetaalde diensten van pastoor en vrijwilliger afnemen.
Het proces van secularisatie, dat zich ook in Nederland manifesteert na de periode
van voorspoed, betekent een afbrokkelen van de traditionele verzuiling. Traditionele
beheerskringen beginnen hun greep te verliezen op het gedrag van de individuele
mondig wordende burger. Gezagscrises en zich voortzettende democratisering
versterken de aandacht voor de immateriële zaken, die door materiële overvloed
mogelijk was geworden.
In 1968 werd Nederland na het voorbeeld van het buitenland overspoeld door een
democratiseringsgolf. Democratisering samen met ontzuiling leidde tot een hoge
mate van instabiliteit in de samenleving. De invloed van de oude beheerskaders was
of verdwenen of aanzienlijk verminderd. De jonge generatie was inmiddels volwas-
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sen geworden en opgegroeid in een klimaat waarin alleen sprake was van vooruitgang.
Rising expectations werden direct vertaald in wensen, en vervolgens in eisen in de
richting van de overheid. Deze eisen werden gekleed in het jargon van sociale
rechtvaardigheid en het bestrijden van sociale ongelijkheid op zeer veel terreinen,
maar de groepen, die uiteindelijk het meeste voordeel genoten van deze ontwikkeling
waren de jonge autonoom gebleven professionele hulpverleners.
In de verzorgingsstaat moest de overheid maar zorgen voor de inmiddels gegroeide
immateriële verlangens naar meer (welzijn, rechtshulp, medische hulp, subsidies,
huurbijdragen etc.). De behoefte naar meer werd sterk gevoed door de verandering
van normen en waarden, die voorheen door de verzuilde kringen werden gereguleerd
en bewaakt. De eisers organiseerden zich in nieuwe organisatie patronen die niet
langer werden bepaald door een ideologische grondslag maar door een sterk gevoel
van eigenbelang. Deze groepenwaren sterke pressiegroepen. De mondige burger
voelde zich bevrijd van knellende banden, waarbij de nieuwe vrijheid oneindig veel
mogelijkheden leek te bieden, die voorheen nauwelijks als behoeften waren
onderkend. Als geheel kreeg de overheid meer dan voorheen een beheerstaak
opgedrongen die voordien door andere instituties werd waargenomen. Het levert een
beeld op dat Van Doorn heeft aangeduid met ‘overvraging van beleid’ (van Doorn
1980).
Als ik de situatie in deze periode 1969-1980 wil samenvatten, dan moet allereerst
geconstateerd worden dat de verzorgingsstaat al redelijk ver verwijderd is van zijn
morele en materiële grondslagen uit 1945. In vergelijking met de eerste naoorlogse
periode kon de overheid niet langer steunen op elites, die hun achterban de nodige
zelfbeheersing wisten op te leggen, maar had zij integendeel te maken gekregen met
een veelheid van pressie- en actiegroepen, die een fors ‘eisenpakket’ van rechten op
tafel legden. Maar inmiddels was de reële economische groei sterk verminderd, de
eerste oliecrisis had al plaatsgevonden, waardoor een groeiende kloof ontstond tussen
het maatschappelijk gewenste of wenselijk geachte en het economisch mogelijke.
Precies de omgekeerde situatie van de eerste naoorlogse periode, waarin het
economisch mogelijke groter was dan het maatschappelijk gewenste.

De periode 1981-1990: administratieve solidariteit bij economische stagnatie
Deze laatste periode van de verzorgingsstaat wordt gekenmerkt, enerzijds door de
vruchten die afkomstig zijn van de voorgaande perioden, anderzijds door een
voortdurende economische stagnatie met toenemende afbrokkeling van de
werkgelegenheid. De processen die op gang gebracht waren in de twee voorgaande
perioden konden niet snel worden gestopt of omgebogen. Veel
verzorgingsprogramma's waren in rechten neergelegd, de burgers waren mondiger
geworden en er was een heel netwerk ontstaan van bureaus en diensten, beheerd door
professionele dienstverleners die ‘een gat in de markt van welzijn en geluk’
geconstateerd hadden op basis van vaak door henzelf geformuleerde behoeften. De
statistieken van de professionele dienstverlening op medisch, psychotherapeutisch,
juridisch en sociaal-maatschappelijk gebied vertonen alle een spectaculaire stijging
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tien procent van het nationaal inkomen. 5500 medische specialisten zijn goed voor
1,2 miljard vergoedingen uit het ziekenfonds en 0,8 miljard uit vrijwillige
verzekeringen. Gezondheidszorg dreigt vooral ziekenhuisgeneeskunde te worden.
De beheersbaarheid van de voorzieningen wordt een probleem. Onder beheersbaarheid
moet dan vooral verstaan worden de mate waarin het uitgavenpatroon van de
overheidsvoorzieningen zich laat normeren door van te voren gestelde normen en
beleidsdoelen. Onbeheersbaarheid doet zich voor, wanneer zich gedragsgevolgen
voordoen die autonoom zijn en die niettemin financiële consequenties hebben voor
de betreffende instelling. De verzorgingsstaat was vooral een voorzieningenstaat
geworden, waarvan de kostenontwikkeling steeds minder kon worden beteugeld.
Deze ontwikkeling zou op zichzelf reeds veel aandacht gevraagd hebben - ook bij
economisch herstel - maar zij werd volledig ingehaald en overschaduwd door de
ontwikkeling van de werkloosheid en de teruggang in werkgelegenheid. Hierdoor
kreeg het probleem van betaalbaarheid van de verzorgingsstaat dramatische vormen.
De grondslagen van de verzorgingsstaat waren bedoeld om de gevolgen van (tijdelijke)
werkloosheid op te vangen, en juist nu de verzorgingsstaat op dit punt op de proef
werd gesteld, bleek het haast onmogelijk om aan de bedoelingen te voldoen. De
aandacht kwam derhalve weer te liggen bij die groepen, waarvoor de verzorgingsstaat
ook in den beginne was bedoeld: werklozen, ouderen, en jongeren die geen baan
konden krijgen na het verlaten van de school.
De aandacht voor de morele en materiële grondslagen van de oorspronkelijke
verzorgingsstaat wordt echter overschaduwd door de vaak gemakkelijk te formuleren
kritiek op de ontwikkelingen in de verzorgingsstaat in de voorafgaande periode. De
idee dat er voor alles van de wieg tot het graf gezorgd werd, was vooral tot stand
gekomen door de beeldvorming van de toegenomen dienstverlening, ondanks het
feit dat deze dienstverlening in verhouding tot de uitgaven voor sociale zekerheid
niet de allergróótste financiële belasting voor de overheid oplevert.
Wat in de publieke en politieke mening vaak met de term verzorgingsstaat werd
aangeduid was een vage menging van de zorg van sociale zekerheid - waarvan de
gelden voor het grootste deel door de werkenden zelf worden opgebracht gezondheidszorg, onderwijs en andere door de overheid betaalde immateriële goederen
en diensten. Al deze overheidsvoorzieningen worden met een beroep op sociale
rechtvaardigheid gerechtvaardigd, ondanks het feit dat er een groot verschil is tussen
een eigen bijdrage aan een zware onvermijdelijke en dure operatie en die aan een
kindercrèche of aan hoger beroepsonderwijs. Met andere woorden: er is een systeem
gegroeid van administratieve solidariteit: dit wil zeggen het grondbeginsel van
solidariteit als morele grondslag van de verzorgingsstaat is versmald tot een
administratieve norm, die op een onpersoonlijke manier wordt toegepast door
professionele dienstverleners, in allerhande bureaus en diensten, die zelf onderling
sterk zijn vanzelfstandigd en gefragmenteerd. De personen zijn in hoge mate
afhankelijk geworden van deze geadministreerde hulpverlening en zorg (men denke
aan het dagelijks leven in een bejaardentehuis). Er is een veelheid van regelingen,
die allemaal maar een deeltje van de totale levenssituatie van de afhankelijke personen
raken, waardoor cumulatie van afhankelijkheden optreedt naast cumulatie van rechten
en uitkeringen.
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Het zicht op de groep die onvoorwaardelijk de aandacht van de overheid blijft
behoeven blijft onhelder. De lokalisering van solidariteit wordt steeds moeilijker:
naast reële hulpbehoevenden en crisisgevallen worden op grond van veelal dezelfde
regelingen personen geholpen die daarnaast nog andere bronnen van bestaan of van
hulp tot hun beschikking hebben.
Het probleem van de lokalisering van solidariteit wordt urgent indien men het
probleem van de zogenaamde koppelingen wil bespreken. In een bijdrage aan het
Vierde Jaarboek voor het democratisch-socialisme heeft P.J. Vos zijn stelling dat
‘zakelijkheid en eigen belang een hoofdrol hebben gespeeld in de ontwikkeling van
de verzorgingsstaat’ toegelicht aan de hand van de koppelingenproblematiek. ‘Deze
koppelingen verhinderen aanpassing aan veranderde omstandigheden en nieuwe
doelstellingen’ (1983:5). Vos illustreert dit aan het voorbeeld van het principeakkoord
waarin de centrale organisaties van werkgevers en werknemers in 1982
overeenstemming bereikten over herverdeling van werkgelegenheid door middel van
arbeidstijdverkorting. Aanpassing van de lonen aan de arbeidstijd zou via
koppelingsmechanismen haar doorwerking hebben op onder andere de inkomens
van AOW-ers en bijstandsontvangers. Vos trekt daaruit de sombere conclusie dat de
automatische koppeling ‘zo weinig ruimte laat dat het niet meer loont nieuwe
doelstellingen te formuleren en prioriteiten te stellen. En dat leidt weer tot verval
van organisaties als vakbonden en politieke partijen, wier taak het is de
beleidsvorming te legitimeren en de doelstellingen aan te reiken’ (Vos 1983:36). Het
niet meer kunnen lokaliseren van de meest hulpbehoevenden en de ‘zwaksten in de
samenleving’ anders dan in administratieve categorieën van anonieme personen
vormt een opvallend kenmerk van de verzorgingsstaat in deze vierde periode. Het
kan een sleutel vormen bij de hernieuwde prioriteitsbepaling in de verzorgingsstaat
en een aansporing om naar de materiële en morele grondslagen, die de
verzorgingsstaat in het leven hebben geroepen, terug te keren.

3 Huidige problemen: op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat
Ik heb er de nadruk op gelegd dat het streven naar volledige werkgelegenheid een
van de materiële en morele grondslagen is geweest voor de vestiging van de
naoorlogse verzorgingsstaat. Herstel van de werkgelegenheid vormt derhalve een
van de belangrijkste problemen, zo niet hét belangrijkste probleem, van de
verzorgingsstaat. Hoe dit herstel het best en het snelst kan worden bereikt is niet
eenvoudig te zeggen: economische factoren en internationale economische
ontwikkelingen spelen daarbij een grote rol. Wel wordt er over getwist in hoeverre
de omvang van de verzorgingsstaat, het totale aandeel van de collectieve sector in
verhouding tot de marktsector, de economische crisis mede heeft bewerkstelligd of
tenminste herstel in de weg staat.
Bespreking van het probleem van de werkgelegenheid is van belang omdat het
een aantal daarvan af te leiden problemen met zich meebrengt die het hart van de
verzorgingsstaat raken: de toekomst van het stelsel van sociale zekerheid, de vraag
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van oude armoede, en ten slotte de kloof die dreigt te ontstaan tussen twee groepen
in de samenleving, namelijk de bezitters en de niet-bezitters van betaalde arbeid.
Daarnaast bestaan er nog enkele andere hoofdproblemen van de huidige
verzorgingsstaat, die ik als volgt in kaart wil brengen:
Huidige problemen van de verzorgingsstaat:
A. Hoofdproblemen: werkgelegenheid en de omvang en opvang van de
werkloosheid
B. Af te leiden problemen:
B1: sociale zekerheidsstelsel
B2: bestaansniveau en armoede-probleem
B3: kloof tussen bezitters en niet-bezitters van betaalde arbeid
C. Bijkomend hoofdprobleem: eerlijke verdeling van het beschikbare werk Af te
leiden problemen:
C1: gelijke rechten van vrouwen op betaald werk, zelfstandige positie
van vrouwen
C2: arbeidstijdverkorting en de verdeling van de totale hoeveelheid
arbeid
C3: arbeid voor de jongere generaties en hun scholing voor de toekomst
D. Uitvoeringsproblemen:
D1: het probleem van de administratieve solidariteit en de
bureaucratische zorg
D2: de wijze van besluitvorming en de legitimiteit van de collectieve
besluitvorming

Het vinden van een gelijktijdige oplossing voor al deze problemen is te vergelijken
met het vinden van de juiste combinatie van een cijferslot. Pas als alle cijfers in de
juiste combinatie en volgorde gevonden zijn schiet het slot open. Maar dat vereist
veel proberen en veel geduld. De problemen van de verzorgingsstaat zijn nu juist
zodanig met elkaar verweven dat de oplossing op één deelgebied nog nauwelijks
perspectieven oplevert voor de andere gebieden. Oplossingen kunnen ook met elkaar
in strijd komen.
Herstel van de werkgelegenheid kán een verlichting geven voor de kosten van
sociale zekerheid, maar tegelijk verhinderen deze kosten het herstel. Daar komt nog
bij dat er een aantal aan het begin van de verzorgingsstaat onvermoede en onvoorziene
gedragsgevolgen zijn te constateren in en onder invloed van het sociale
zekerheidsstelsel, die het economisch herstel vertragen. De geconstateerde drastische
afname van de spaarzin in de verzorgingsstaat, verminderde risicobereidheid zich
uitend in een geringe voorkeur voor zelfstandig ondernemen, de negatieve prikkels
om in de particuliere sector te gaan werken, het formaliseren van de zorgactiviteiten,
waardoor professionele dienstverleners hun door de overheid te financieren diensten
zelf konden bepalen aan de hand van administratieve regels. Ook de moeilijk
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derlijke, technisch te hanteren, problemen, maar om niets minder dan een blauwdruk
voor een toekomstig bestel, waarin de overheid de materiële en morele grondslagen
van de verzorgingsstaat handhaaft onder gelijktijdige revitalisering van het
economisch bestel.
Maar wat betekent die handhaving van de grondslagen? Betekent dat dat geen
enkele verlaging van uitkeringen kan worden voorgesteld? Dat de voordelige situatie
van overheidszorg op geen enkele manier meer mag worden bekort ten gunste van
zelfzorg? Dat de groei van de informele en soms illegale gedragswijzen, waartoe de
verzorgingsstaat vele mogelijkheden biedt, niet kan worden tegengegaan? Dat er
geen strengere criteria kunnen worden gehanteerd bij de toelating tot door de overheid
gefinancierde diensten? Deze reeks van vragen - die bovendien gemakkelijk kan
worden uitgebreid met nog andere - brengen de verdedigers van de verzorgingsstaat
enigszins in verlegenheid. De hete adem van als steeds succesvolle pressie- en
actiegroepen wordt richting parlement geblazen nog zelfs voordat formele besluiten
gevallen zijn. De ziektewetvoorstellen van J.M. den Uyl tijdens het tweede kabinetVan Agt, waarin werd gekozen voor het opofferen van de risicodekking tegen
kortstondige inkomstenderving versus de verlaging van de langetermijnuitkeringen
hebben een voorbeeld laten zien van de weerstanden tegen verlaging.
De burgers van de verzorgingsstaat moeten nog wennen aan een drastisch
veranderde economische en maatschappelijke situatie. Warren Johnson beweert in
zijn inspirerend kleine boekje Muddling towards frugality (1978), dat we in de
westerse wereld gewend zijn geraakt aan de vanzelfsprekendheid van hoge lonen en
lage prijzen voor energie en grondstoffen, maar dat we er in de toekomst juist aan
zullen moeten wennen dat de situatie precies omgekeerd zal zijn en voor lange tijd
omgekeerd zal blijven: lage reële lonen met hoge energieprijzen en kosten voor
grondstoffen. Met zo'n perspectief als uitgangspunt is een moeizaam doormodderen
naar een vruchtbare - frugaal betekent letterlijk sober én vruchtbaar - samenleving
mogelijk. Het zoeken naar het hart van de verzorgingsstaat wordt daarbij eveneens
noodzakelijk. Daarbij zal de onvermijdelijkheid van onplezierige maatregelen en
tragische keuzen tussen verschillende bevolkingsgroepen gepaard dienen te gaan
met het bieden van een perspectief van een ondanks alle verminderingen en
veranderingen leefbare en humane, zelfs vruchtbare samenleving.
Werkgelegenheid zal in zo'n blauwdruk voornamelijk gevonden moeten worden
in de arbeidsintensieve sectoren en in dienstverlening, zij het dat niet meer de ‘dure
arbeid’ van de verzorgingsstaat kan worden gehandhaafd. Ook sociale zekerheid kan
niet op het huidige Nederlandse peil, dat trouwens in vergelijking met omringende
landen ruim en soms uitbundig is te noemen, gehandhaafd blijven. Aan de lokalisering
van solidariteit in een toekomstig stelsel van sociale zekerheid zal eerst een
lokalisering van verantwoordelijkheid vooraf moeten gaan. Er heeft in de huidige
verzorgingsstaat een overspannen overdracht van verantwoordelijkheid naar de
overheid plaatsgevonden, die uitgelopen is op een anonimisering van
verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheden dienen opnieuw gelegd te worden. Ik zou vier soorten
verantwoordelijkheid willen lokaliseren.
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Ten eerste de verantwoordelijkheid voor produktie. De verantwoordelijkheid voor
herstel van de produktie gaat derhalve vooraf aan de verdeling van de arbeid. Het
beroep doen op de eigen inbreng van mensen op de arbeidsplaats kan die produktiviteit
weer omhoog brengen. Betere scholing voor toekomstige arbeid en het benutten van
ieders creatieve mogelijkheden bij de arbeid zal een zekere revitalisering kunnen
opleveren zonder dat het doel van de produktie uit het oog verloren hoeft te worden.
Ten tweede is er een verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Te vaak heeft
de huidige verzorgingsstaat deze verantwoordelijkheid aan mensen ontnomen, en de
band tussen kiezen, betalen en genieten onzichtbaar gemaakt. Dure en veel kosten
vergende eigen keuzen kunnen niet eenvoudig op het anonieme staatsapparaat worden
afgewenteld. Dit geldt zowel voor de industriële bedrijven als voor individuen. Eigen
verantwoordelijkheid voor inkomen en voor de besteding van dat inkomen zal voor
vrouwen een normale zaak moeten gaan worden. Maar de kosten die daarbij gemaakt
moeten worden, kunnen worden gezien als een gevolg van eigen wensen en keuzen.
Overheidsdiensten kunnen derhalve duur worden in relatie tot die eigen keuzen. Een
selectief aangewend profijtbeginsel is een aanvaardbaar onderdeel van een
verzorgingsstaat nieuwe stijl.
Ten derde is er een verantwoordelijkheid voor de verdeling van de schaarse
goederen. Naast de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de verwerving van arbeid,
zal de overheid een daarmee gelijk oplopende verantwoordelijkheid behouden voor
de verdeling van arbeid en daaraan gekoppeld inkomen. De garanties tegen
loonderving - die ook nodig zullen blijven - zullen de prikkel om een eigen bijdrage
te leveren aan de arbeidzame samenleving niet weg mogen nemen. Dit betekent
concreet dat, zelfs als in de toekomst de nu bestaande ideeën over een basisinkomen
gerealiseerd zouden kunnen worden, de hoogte van dit inkomen nimmer de wil tot
arbeid zou mogen verzwakken. Een redelijk groot verschil tussen een dergelijk
basisinkomen en het inkomen uit eigen arbeid zou de prikkel kunnen vormen voor
velerlei vormen van arbeidsduurverkorting, na herstel van de arbeidsproduktiviteit.
Vele mensen zouden in talloze variaties van arbeidstijd mee kunnen werken aan de
produktie waarbij een gering aantal uren werk zou kunnen worden gecombineerd
met een laag basisinkomen. De uiterst ingewikkeld geworden sociale zekerheid zou
daarmee verregaand vereenvoudigd kunnen worden zonder dat het de werking van
de arbeidsmarkt blijvend kan verstoren. De lokalisering van de zorg voor een
inkomensgarantie in de verzorgingsstaat kan daardoor eenvoudiger worden: de
overheid komt slechts te hulp nadat de primaire verantwoordelijkheid van het individu
gestalte heeft gekregen.
Ten vierde is er een verantwoordelijkheid voor solidariteit jegens die personen,
die niet door eigen toedoen in rampspoedige omstandigheden zijn komen verkeren.
Deze verantwoordelijkheid is ook beter te lokaliseren als de drie daaraan voorafgaande
verantwoordelijkheden praktisch gerealiseerd worden. Met deze gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid zullen weinigen problemen hebben als de overheidszorg wordt
gegeven in onontkoombare omstandigheden. Een meer principiële aanwijzing van
dergelijke omstandigheden is daarbij natuurlijk geboden, omdat anders de
groepsgewijze belangenbehartiging er weer voor kan gaan zorgen dat díe
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overheidszorg in het leven wordt geroepen die door de krachtigste pressiegroepen
gewild wordt. Een formulering van basisrechten op aan te wijzen basisvoorzieningen
zou een formule kunnen zijn voor de minimale omvang van de gemeenschappelijke
solidariteit. Er is geen noodzaak om het huidige bereikte peil en de huidige toegekende
rechten op overheidszorg als het minimaal aanvaardbare te zien - zeker niet wanneer
wij de basisrechten van de inwoners van de Derde Wereld eveneens tot die minimale
gemeenschappelijke solidariteit rekenen.
Elke verandering is nog geen vernedering en elke wetswijziging nog geen aanslag
op de sociale rechtvaardigheid. Een verdiepte en door ervaring bijgestelde theorie
van sociale rechtvaardigheid zal de morele grondslag van de verzorgingsstaat kunnen
blijven uitmaken. De Amerikaanse socialistische sociaalfilosoof Michael Walzer
geeft in zijn Spheres of Justice (1983) aan dat er niet van één rechtvaardigheidsbegrip
voor alle sociale sectoren hoeft te worden uitgegaan. Op de markt, in het gezin, bij
de scholing en vorming van mensen, in het ziekenhuis gelden allemaal verschillende
concepten van rechtvaardigheid. Als men de aparte dimensies in die verschillende
sferen te snel uit het oog verliest - hetgeen naar mijn mening in de huidige
verzorgingsstaat met zijn op uniformiteit gerichte administratieve solidariteit is
gebeurd - begint de zorg voor sociale rechtvaardigheid tegengestelde produkten af
te leveren. Een eigen risico hoeft dus niet zonder meer en in alle omstandigheden
als onrecht gezien te worden. Als men in de sfeer van de gezondheidzorg op
onvrijwillige wijze tot behandeling genoodzaakt wordt, doet een hoog eigen risico
onrechtvaardig aan. Maar vrijwillig gekozen handelwijzen zouden risico's kunnen
opleveren die wel degelijk voor ‘eigen rekening en risico’ moeten kunnen komen.
Met deze ideeën van een her-ijking van sociale rechtvaardigheid in het perspectief
van een werken naar een frugale samenleving is het behoud van het hart van de
verzorgingsstaat mogelijk. Eigen verantwoordelijkheid en het dragen van de risico's
en kosten van eigen handelwijzen kunnen in één maatschappelijk verband samen
gaan met overheidszorg voor al die risico's waar men zelf weinig of niets aan kan
doen. Dit leidt eerder tot een enigszins defensief geformuleerde doelstelling van het
beleid van de verzorgingsstaat op langere termijn dan de optimistische en offensieve
formuleringen uit de jaren zestig. Maar de ‘open einde’-formulering van de
overheidstaak samen met een systeem van ‘open einde’-financiering is - zeker achteraf
- te zien als een onrealistisch en wellicht zelfs niet nastrevenswaardig doel. De
minimale formulering van het hart van de verzorgingsstaat zoals ik die voorsta, staat
nog mijlen ver af van de ‘minimale staat’ die Nozick in zijn bekende Anarchy, State
and Utopia (1974) heeft geschilderd.
In een frugale samenleving met verschillende sferen van rechtvaardigheid zal de
rol van de staat zijn teruggedrongen en zal de uitvoering van veel zorgtaken weer op
basis van eigen verantwoordelijkheid plaatsvinden. De hóófdverantwoordelijkheid
kan behouden blijven: zorgen dat niemand onder de vloer van een decent bestaan
zakt. Decent is minder dan welvarend, hoeft geen geluk op te leveren, geeft geen
verzekering tegen alle ongelukken en ongemakken van een mensenleven, maar
vrijwaart burgers wel van vernedering en knechtschap.
Voor deze morele en materiële grondslagen zal nog volop sociale strijd geleverd
moe-

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

16
ten worden, omdat de belangen van vergeten groepen in een heroriëntering van de
samenleving te vaak over het hoofd dreigen te worden gezien. In de verzorgingsstaat
nieuwe stijl zijn deze groepen echter beter te lokaliseren. Daar zal men pal voor
dienen te blijven staan.

4 Slotopmerkingen
Als de verzorgingsstaat morgen definitief wordt afgebroken dan staan overmorgen
nieuwe groepen burgers en politieke partijen op om een type samenleving te creëren
dat trekken vertoont die ook de verzorgingsstaat heeft. Maar wat zouden die
groeperingen anders en beter doen? Zouden ze inderdaad dezelfde ontwikkelingen
nastreven als in de huidige Nederlandse verzorgingsstaat of zouden ze, vertrekkend
vanuit dezelfde morele en materiële beginselen heel ergens anders terecht komen?
Naar mijn vermoeden zou die nieuwe verzorgingsstaat wel dezelfde grondslag
krijgen, omdat dit maatschappijtype een historisch uniek, want relatief beschaafd en
humaan stelsel van samenleven heeft opgeleverd. De vrijheid van de parlementaire
democratie heeft in de verzorgingsstaat, ondanks de vele stroeve en onvolmaakte
kanten, een goede bondgenoot gevonden. En dat kan niet gezegd worden van vele
oude en concurrerende maatschappijtypen.
Maar zelfs als wij vele maatregelen niet zouden terugnemen, met name niet de
maatregelen die aan de oorsprong direct na de tweede wereldoorlog gelegen hebben,
dan zouden wij toch voor vele problemen andere oplossingen bedenken. Soberder,
en met meer verantwoordelijkheid voor individuen. Bovendien zouden wij de opbouw
aanmerkelijk minder snel laten lopen, geleidelijker aan en met meer oog voor de
economische haalbaarheid van het geheel op lange termijn.
Daarmee zouden zowel de idee als de uitwerking van de verzorgingsstaat er toch
aanmerkelijk anders uit gaan zien met behoud van het hart, de bodem van een decent
en humaan bestaan. De samenleving zou vitaliteit herkrijgen, maatschappelijke en
individuele prikkels zouden meer met elkaar in verband gebracht worden,
voluntarisme (en de creativiteit) zouden weer meer kansen krijgen en de lokalisering
van solidariteit zou weer een vanzelfsprekend gegeven worden.
Eén ding staat echter wel vast. Wij zouden ongetwijfeld minder wetten willen
gebruiken om zo'n verzorgingsstaat tot leven te brengen. Wij zouden wellicht de raad
van Spinoza, zoals die wordt beschreven in het schitterende boek van D.J. den Uyl,
Power, State and Freedom, an interpretation of Spinoza's political philosophy (1983)
meer ter harte namen:
Qui omnia legibus determinare vult,
vitia irritabit potius quam corriget

Wie alles door wetten wil bepalen zal kwade neigingen veeleer prikkelen dan
verbeteren. (Tractatus Theologico-Politicus, Hoofdstuk XX)
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2 Arbeidstijdverkorting en maatschappelijke orde
1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de vraag behandeld naar de gevolgen van arbeidstijdverkorting
voor de maatschappelijke orde. Op twee manieren is deze vraag lastig: Ten eerste
wordt arbeidstijdverkorting slechts schuchter ingevoerd, zodat gevolgen nog niet
direct zichtbaar worden. Een van de bijdragen in het speciaalnummer van het
tijdschrift Intermediair over arbeidstijdverkorting benadrukte het feit, dat alle
beweringen over de gevolgen, zowel ten goede als ten kwade, empirisch even slecht
waren onderbouwd. ‘Als er een prioriteit is voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek
van de komende jaren, lijkt dit te zijn het verrichten van zoveel mogelijk kwantitatief
gerichte studies naar de effecten van arbeidstijdverkorting in de praktijk’ (de Kam
1983:27). Nu mag men die praktijk ook nog niet gelijk stellen met de maatschappelijke
orde. Die maatschappelijke orde is groter, veel omvattender en vooral vager. Enig
houvast hierbij zal worden gevonden in een theoretisch model van maatschappelijke
orde, zoals dat gebruikt wordt door de anthropologe Mary Douglas. Dit model wil
ik toepassen op de verschijnselen, die zich nu aandienen rondom arbeidstijdverkorting.
Ik hoop op deze wijze iets te kunnen zeggen over de grootschalige gevolgen van
arbeidstijdverkorting. De maatschappelijke orde wordt hierbij dan vooral opgevat
als verhoudingen tussen groepen en groeperingen, hun wisselende groepsgrenzen en
groepsbetrekkingen.
Ten tweede wil ik geen voorspellingen doen over de toekomstige gevolgen van
arbeidstijdverkorting. Sociologen moeten voorzichtig zijn als Kassandra of als Tiresias
de toekomst te willen voorspellen. Net nadat Daniel Bell aan het einde van de jaren
vijftig The End of Ideology had voorspeld (Bell 1960), brak in alle Westerse landen
een hernieuwde ideologische strijd los. Toen Kerr (Kerr 1963) als sociaal psycholoog
had voorspeld dat de studenten een rustige groep zouden vormen, barstte twee jaar
later het studentenprotest los. Men heeft in het verleden voorspeld dat mensen niet
zouden kunnen vliegen, dat er nooit satellieten rond de aarde zouden kunnen worden
geslingerd en nog veel meer. Ik vind het heden al lastig genoeg om te analyseren om
de toekomst er even bij te kunnen doen. Vandaar mijn voorzichtige benadering, die
daarom saaie en niet spectaculaire beweringen zal bevatten.
Arbeidstijdverkorting wordt gepresenteerd als een oplossing voor een ernstig pro-
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bleem: de groeiende en steeds maar doorgroeiende werkloosheid. Wat mij opvalt is
dat oorspronkelijk arbeidstijdverkorting gepresenteerd werd als een oplossing voor
de gelijkberechtiging van vrouwen en als stimulans voor de toename van vrouwen,
die buitenshuis betaalde arbeid zouden kunnen gaan verrichten.
Door de economische teruggang is arbeidstijdverkorting vooral een van de middelen
geworden voor de bestrijding, althans vermindering van de werkloosheid.
Arbeidstijdverkorting als oplossing van dergelijke grote problemen roept zelf eveneens
problemen op, die dan vooral in de economische sfeer worden gevonden. Het effect
op de werkgelegenheid zou weleens minder groot kunnen zijn dan gehoopt wordt
en macro-economisch zou het de rentabiliteit van bedrijven niet herstellen. Als
niet-econoom moet ik deze discussie laten rusten.

2 De produktieve en de conviviale sector
Arbeidstijdverkorting als oplossing van het maatschappelijke probleem van een
enorme werkloosheid lijkt wenselijk en zelfs onontkoombaar. Misschien benadrukt
men in Europa door de historische groei van de arbeidsverhoudingen dit
maatschappelijke probleem meer dan aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.
Toen ik een lange periode vertoefde in de Sunbelt, de industrieel opkomende
Zuidelijke Staten van de USA is me opgevallen dat arbeidstijdverkorting daar als
maatschappelijk probleem absoluut niet aan de orde is. Het gaat daar meer om
elektronische time sharing dan om job sharing. Velen hebben daar vaak al twee
kleine en minder hoog betaalde banen in een voor ons doen vrijgevochten
arbeidsmarkt. Het gezicht van de werkloosheid wordt er weggestopt: een onzichtbare
klasse van vooral gekleurde bevolking (meer dan 20 procent spreekt er uitsluitend
Spaans) is op het vechten voor eigen levensbehoud aangewezen. Niettemin zou de
Zuidelijke Sunbelt weleens ook onze maatschappij van de toekomst kunnen worden:
een zeer snelle opkomst van de high tech industry, een snelle en geruisloze aanpassing
aan nieuwe organisatievormen, en het voortzetten van het geloof in blijvende
economische groei. In deze ontwikkeling past een intensieve aandacht voor
arbeidstijdverkorting niet goed. Men neemt een groeiende scheiding van twee
arbeidssferen op de koop toe: de sfeer van een kapitaalintensieve produktiesfeer, die
vooral gebruik maakt van miniaturisering en robotisering; een mogelijk snel groeiende
arbeidsproduktiviteit, die niet gepaard gaat met het scheppen van veel nieuwe banen.
Daarnaast een arbeidssfeer van veel onderlinge dienstverlening, waar op
arbeidsintensieve wijze wordt gewerkt, veelal informeel en met een accent op het
non-profit karakter. De Australische econoom Barry Jones, oud Labour-minister van
Arbeid heeft dit de ‘conviviale sector’ genoemd, met een kleine knipoog naar Illich.
Deze conviviale sector zal in sterke mate afhankelijk blijven van de
belastingopbrengsten en premies voor een gegarandeerd inkomen. De produktieve
marktsector zal dit moeten blijven opbrengen (Jones 1982). Als het topkader van de
marktsector bovendien nog, zoals te verwachten valt, zeer sterk geïnternationaliseerd
zal zijn - een specialistenkaste van managers, die een paar maanden in Tokio werken,
doorvliegen naar Nairobi, twee cursussen geven in
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Parijs om dan weer voor de resterende vier maanden van het jaar bij het moederbedrijf
terug te keren - is de vraag in hoeverre deze nieuwe kaste bereid zal zijn het sociale
bestaan van velen institutioneel te blijven garanderen. Ik weet niet in hoeverre deze
polarisatie-these, die wel vaker wordt geopperd, echt zal opgaan. Voor velen is een
samenleving, waarin 20 procent goed geschoolde en goed betaalde en goed betalende
leden in de produktieve sector werkzaam zullen zijn en tegelijk een heel groot leger
minder goed geschoolden dat zonder betaalde arbeid zal blijven, een schrikbeeld. In
de rest van mijn betoog wil ik de stelling ontwikkelen dat arbeidstijdverkorting tevens
een middel is om de kans op dergelijke nieuw te groeien scherpe scheidslijnen tussen
groepen in de maatschappelijke orde te verminderen. Ja, sterker zelfs. Juist door
invoering van arbeidstijdverkorting op grote schaal, tot bijvoorbeeld het moment dat
35 uur of 32 uur de standaardnorm zal zijn geworden voor een werkweek, zal de
samenleving in plaats van een polair karakter een uiterst pluriform en complex
karakter krijgen. Hele duidelijke groepsonderscheidingen en scherp af te bakenen
sociale categorieën zullen dan in de samenleving steeds minder aanwezig zijn.
In het model van Mary Douglas (1970) vormen deze groepsonderscheidingen en
de in de samenleving getrokken en gehandhaafde groepsgrenzen het belangrijkste
analyse-instrument. Waar de onderlinge groepsgrenzen en groepsonderscheidingen
zwak zijn en waar tevens de groepssterkten gering zijn, krijgt de samenleving in haar
visie een tolerant karakter. Zij acht de doorbraak van de Westerse verdraagzaamheid
ten tijde van Erasmus en daarna een historisch voorbeeld van het langzaam
afbrokkelen en verdwijnen van scherp vastgestelde groepsgrenzen met de daarbij
horende segregatie van de ‘andere’ groep. In een optimistische kijk op de toekomst
zal arbeidstijdverkorting en de mogelijke gevolgen ervan de grenzen tussen betaalde
en niet-betaalde arbeid, tussen mannen en vrouwen, tussen jongeren en ouderen en
tussen geschoolden en minder geschoolden, minder scherp doen uitkomen. De
dreigende polarisatie en verharding van groepstegenstellingen zullen kunnen
verminderen.
Ik zal dit optimistische beeld leggen naast het pessimistische beeld, zoals dat door
anderen beschreven is, om daarna mijn stelling te betrekken, dat juist het invoeren
van arbeidstijdverkorting een van de voorwaarden zal zijn om een pessimistischer
variant van maatschappelijke orde, als gevolg van drastische veranderingen in het
arbeidsbestel, minder waarschijnlijk te maken. Bij zo'n analyse van de
maatschappelijke orde, beïnvloed door arbeidstijdverkorting, zal men niet voorbij
kunnen gaan aan de relatie tussen arbeid, arbeidstijdverkorting en sociale zekerheid.
De historische situatie is zo dat sociale zekerheid gekoppeld is geweest aan de arbeid
en vooral aan de factor arbeid. Als er zich nu zoveel drastische wijzigingen aandienen
in het arbeidsbestel, in de duur van de te verrichten arbeid, in vermindering van loon
voor betaalde arbeid, dan zijn de gevolgen voor de uitkeringen krachtens de sociale
verzekeringswetten ook enorm. Deeltijdarbeid vermindert de aanspraken op sociale
zekerheidsuitkeringen, zodat bij toenemende deeltijdarbeid in geval van verlies van
werk toch weer aanvullende uitkeringen tot aan een minimumniveau zullen moeten
worden verstrekt. Dit minimumniveau wordt echter nu meer onderhevig gemaakt
aan het behoeftebeginsel. Een drastische invoering van arbeidstijdverkorting zal
derhalve naar
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mijn mening onontkoombaar het probleem van een gegarandeerd minimuminkomen,
los van betaalde arbeid, in volle hevigheid aan de samenleving presenteren. We
moeten dus niet alleen het oude boek van Fourastié 40000 uur (1966) uit de stofkast
halen, maar tevens de andere klassieker uit 1963 geschreven door Robert Theobald
Gewaarborgd inkomen in een vrije maatschappij, economische en sociale gevolgen
van automatiseren (Theobald 1967).
Betrekken we bij het probleem van arbeidstijdverkorting en sociale zekerheid
tevens de eis van vrouwen tot een volledige economische zelfstandigheid, dan komen
we in een lastige situatie van veelal tegenstrijdige eisen en ontwikkelingen.
Arbeidstijdverkorting geeft in principe meer vrouwen een mogelijkheid tot
economische zelfstandigheid. Het aan de arbeid gekoppelde systeem van sociale
zekerheidsuitkeringen leidt bij ontslag tot hernieuwde afhankelijkheid, tenzij men
de wens en eis van vrouwen, dat ook na ontslag uit deeltijdarbeid de economische
zelfstandigheid van vrouwen volledig bewaard blijft, financieel kan honoreren.
Vooralsnog lijkt me deze wens volstrekt onbetaalbaar. Zijn er derhalve andere
oplossingen en moeten we niet een inkomensgarantie los koppelen van de arbeid en
van de duur van de arbeid?

3 De pessimistische variant
In de pessimistische variant zal het tot diep in de jaren negentig slecht blijven gaan
met de werkgelegenheid. Arbeid wordt een schaars goed, dat verdeeld moet worden,
misschien op dezelfde wijze als direct na de Tweede Wereldoorlog woningen werden
verdeeld via de Woonruimtewet. Een eerlijke verdeling door de overheid werd
afgedwongen. Dit kan ook nu weer gaan gebeuren. De overheid trekt centrale
verdelingsvraagstukken naar zich toe, omdat zonder toezicht of regels de verdeling
op willekeur of op toevallige macht komt berusten. Deze tendens gaat dus in een
richting van een bevelende en verordonnerende overheid op het terrein van de arbeid,
juist nu er een tendens in tegenover gestelde richting wenselijk wordt geacht.
Omdat arbeid zozeer gekoppeld is aan inkomen zal ook de inkomensvorming en
inkomensverdeling zich niet aan een krachtig overheidsingrijpen kunnen onttrekken.
De al eerder genoemde Jones merkt op dat het eigenlijke probleem niet per se is het
het creëren van banen en werk - er is genoeg te doen. Het echte probleem is het
creëren van inkomen voor zoveel mogelijk personen, die van dat inkomen als
zelfstandig individu willen leven. Arbeid wordt schaars omdat dit de hoofdweg is
naar inkomen. Hier zal naar mijn mening ook de grootste barrière liggen voor een
op grote schaal doorgevoerde arbeidstijdverkorting. Bij 10 procent
arbeidstijdverkorting met gelijktijdige inlevering van loon komt bij velen, vooral in
de lagere inkomensgroepen, de grens van de financiële en mentale bereidheid om
een inkomensoffer te brengen voor arbeidstijdverkorting al in zicht. Twintig procent,
dat wil zeggen, naar de als norm van 32 uur betaalde arbeid per week toe, levert al
veel ernstiger problemen op. De oplossing van het probleem van werkgelegenheid,
namelijk arbeidstijdverkorting, roept het probleem op van de inkomensachteruitgang.
Niet alleen het arbeidsethos vraagt om bezinning, maar ook het inkomensethos. De
suggestie om dan maar op
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grote schaal per wooneenheid minimaal twee verdieners te laten optreden, lijkt
interessant maar stuit op de rare consequentie, dat het dan bijna onmogelijk wordt
om nog als enkeling bewust en alleen door het leven te gaan. Hier liggen ethische
grenzen van overheidsmacht.
In de sfeer van arbeidsverhoudingen zal de vakbeweging steeds meer moeilijkheden
ondervinden de humanisering van de arbeid te bewaken. Een van de stille dreigingen
door grote werkloosheid ligt juist in het feit, dat eisen aan werkomgeving en
werkomstandigheden steeds lager zullen worden gesteld. Ook binnen de vakbeweging
zullen de spanningen tussen de diverse categorieën werknemers/sters blijven
toenemen, althans indien men met de oude categorieën blijft rekenen en redeneren.
De onderhandelingen over loon en arbeidsvoorwaarden zullen naar een nog verder
gedecentraliseerd niveau toegaan: dat van het bedrijf of de individuele werkzoekende.
Het beeld dat ik in het begin geschetst heb van de Amerikaanse samenleving is dus
niet eens zo denkbeeldig. Ook op het terrein van de sociale zekerheid zal het in deze
pessimistische variant niet rooskleurig en gemakkelijk toegaan. Als loonoffers niet
elastisch blijken, zullen de bij geringe arbeidstijdverkorting benodigde gelden voor
sociale zekerheid gevraagd worden van de gelukkige bezitters van een baan. De
solidariteit die nu nog binnen de vakbeweging gehandhaafd kan worden zal dan pas
echt op de proef gesteld worden. Solidariteit is van oudsher geen luxe-artikel en
wordt ook niet van harte beoefend door groepen die gewend zijn aan luxe.
Als ik deze pessimistische variant samenvat kan een toenemende strijd om de
schaarse goederen arbeid, inkomen en sociale zekerheidsgarantie geconstateerd
worden. Wij krijgen misschien de vechtsamenleving, die Van der Zwan wilde hebben.
Scherpere conflicten tussen groepen zijn te verwachten en deze conflicten zullen
verlopen langs de nu bekende groepsscheidslijnen actieven tegenover niet-actieven,
werknemers/sters in de marktsector tegenover die in de publieke sector, werkzoekende
mannen tegenover werkzoekende vrouwen, werkzoekende jongeren tegenover
werkzoekende ouderen. De afvallers in dit gevecht zullen onzichtbaar worden of
onzichtbaar gehouden worden. Als deze afvallers gemakkelijk herkenbaar zijn aan
andere sociale scheidingskenmerken, zoals bijvoorbeeld huidskleur, zullen zij
vermoedelijk gesegregeerd onzichtbaar gemaakt worden, de getto's in de dan weer
wel varende welvaartsstaat. Want in deze pessimistische variant is economische groei
zeker niet uitgesloten. Het wordt echter een grote vraag of deze groei gepaard zal
gaan met de oplossing van de werkloosheid.

4 De optimistische variant
Misschien heb ik het beeld van deze pessimistische variant iets te somber geschetst.
Ik doe dit om de optimistische variant beter te laten uitkomen. In deze optimistische
variant wordt arbeidsverkorting in grote mate en op grote schaal ingevoerd. Alle nu
zo op de voorgrond tredende groepsonderscheidingen zullen daarin steeds moeilijker
te handhaven zijn. De samenleving wordt dan pas goed onoverzichtelijk. De
arbeidsmarkt wordt niet gepolariseerd, maar er zullen tenminste vijf verschillende
soorten
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arbeidsmarkten ontstaan. Mannen doen vrouwenwerk, vrouwen doen mannenwerk.
De inkomensverdeling wordt door de flexibele arbeidstijden en flexibele woon- en
leefgewoonten helemaal niet meer in nette politieke inkomensplaatjes te vangen. De
overheid zal de dan groeiende onoverzichtelijkheid niet meer goed centraal weten
te sturen. Het gebruik van deze onoverzichtelijkheid kan echter ten goede komen
aan de kwaliteit van de samenleving. De onoverzichtelijke samenleving van de
toekomst zal in deze optimistische variant wel zeer individualistisch zijn, maar hoeft
niet per se ruw, onbeschaafd of hard te zijn. Integendeel. Mijn argument voor deze
gedachte ontleen ik aan het model van Mary Douglas (Douglas 1978).
Deze cultureel anthropologe heeft een theoretisch model ontworpen om een
vergelijking te maken van culturen en de daarbij behorende sociale structuur en
persoonlijkheid. De samenleving wordt niet opgesplitst in drie gebieden, ‘persoon’,
‘structuur’, en ‘cultuur’, maar vanuit een kosmologie van een samenleving worden
de belangrijkste veranderingsprocessen beschreven, die zich gelijkelijk voordoen in
het individuele handelen en omgaan met elkaar, in de verhoudingen tussen groepen
onderling alsook in de belangrijkste symboolprocessen en cognitieve schema's, die
personen in die samenleving hanteren. Zelf past zij haar zogenaamde
groep-rastermodel steeds meer toe in een analyse van de Westerse samenleving.
In het model worden twee dimensies onderscheiden: de groepsbinding en raster.
De groepsbinding wordt beheerst door regels die bepalen wie wel of wie niet tot de
groep behoren en hoeveel beslag de groep op iemands leven legt. Als dit heel veel
is, zoals bijvoorbeeld in een klooster of in een traditionele samenleving, dan is de
groepsdimensie sterk. De groepsdimensie kan echter ook zwak zijn.
Groepsonderscheidingen kunnen dientengevolge ook sterk of zwak zijn. Bij zwakke
groepen zijn de grenzen tussen de groepen, tussen ‘wij’ en ‘zij’ vaag en vloeiend.
Wie er wel bijhoort wisselt van situatie tot situatie. Zo kan men van veel groepen lid
zijn, die allemaal niet veel beslag op de persoon leggen en waarvan de onderlinge
grenzen niet scherp vastliggen.
De rasterdimensie heeft betrekking op de manier waarop men met elkaar omgaat
en op de mate waarin het handelen van individuen en de plaats van het individu in
scherpe classificaties en daarbij behorende uiterlijke tekens en symbolen is vastgelegd.
Het raster kan eveneens sterk of zwak zijn. In zekere zin gaat het hier om de mate
van sociale controle en de rigiditeit van regels en allerhande sociale onderscheidingen,
‘rollen’. Als men de twee dimensies met elkaar verbindt ontstaat het vierkant met
vier typen samenleving (zie schema).
Aan de hand van dit model kunnen we nagaan hoe de sociale categorieën, de regels
en de classificaties, waar we nu nog vooral mee werken zullen gaan veranderen of
helemaal gaan wegvallen. Regels en classificaties, die nu nog het object van streng
overheidshandelen zijn, zullen in de optimistische variant van arbeidstijdverkorting
in snel tempo verouderen.
Laat ik dit aan de hand van vier voorbeelden proberen aan te tonen. Men kan het
model en de stelling verder toetsen op houdbaarheid door het op andere
onderscheidingen toe te passen.
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Bron: Mary Douglas, Cultural bias, Royal Anthropological Institute of Great Britain, occasional
paper, nr. 34, London, 1978.
Nederlandse toepassing: L. Boon, De list der wetenschap, Ambo, 1983, hoofdstuk 6.
Ten eerste zal de scheiding tussen personen met en personen zonder betaalde
arbeid snel en drastisch worden vervaagd. De overheid probeert nog vast te houden
aan dergelijke onderscheidingen, bijvoorbeeld bij het verbod tot werken voor
diegenen, die in de ww zitten. Ik denk echter dat het tij niet te keren valt. In grote
getale komen er deeltijdbanen: van 20, 24, 28 of 32 uur. Er komen formele banen,
gecombineerd met informele. Er komt veel contractarbeid, veel huisarbeid, veel
tijdelijke arbeid, dat wil zeggen personen, die een tijdje wel een baan hebben en dan
weer een tijdje niet, dan weer een contract voor een jaar, dan weer een half jaar
werkloos en werkzoekend enzovoort.
Arbeidstijdverkorting kan er in deze optimistische variant voor zorgen dat veel
meer personen gedurende een bepaalde tijd toch op een of andere plek terecht komen.
Scherpe scheidslijnen en groepsonderscheidingen zullen echter verminderen of zelfs
verdwijnen, ook in de mentaliteit en beleving van de betrokkenen. De identiteit van
werkenden en niet-werkenden wordt niet meer volledig opgehangen aan één sociaal
kenmerk, namelijk de voor de buitenwereld gedurende lange tijd herkenbare betaalde
baan. De rasterdimensie in het model van Mary Douglas wordt dus zwakker.
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Ten tweede zal bij de man-vrouwverhouding naast deze rasterdimensie ook de
groepsdimensie zwakker worden. Het interessante is dat door de tweede feministische
golf de groepsdimensie van de man-vrouwonderscheidingen sterker is geworden dan
hij voordien een tijdje geweest is. Vrouwen kunnen nu de binding met hun sociale
groep heel sterk benadrukken (‘sisterhood’) en mannen worden vooral
gekarakteriseerd met het ene sociale kenmerk namelijk dat zij tot de andere, soms
vijandig genoemde groep behoren. Door een toenemende particpatie van vrouwen
in steeds meer maatschappelijke instituties zal deze scherp aangezette en symbolisch
ondersteunde groepsdimensie minder worden. Je krijgt - althans in deze optimistische
variant - vrouwen, die binnenshuis en vrouwen die buitenshuis werken en mannen
die binnenshuis en mannen die buitenshuis werken. De twee groepen gaan dan meer
op
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elkaar lijken of er komt tenminste een groot aantal combinaties. Daardoor zal de
man-vrouwverhouding niet meer die sterke groepsdimensie krijgen.
Ten derde zal de tegenstelling tussen jong, baanloos, uitzichtloos en oud, nog
steeds werkend en beschermd door vakbond en anciënniteitsregels, die zelf ook
scherp gehandhaafd worden, verminderen. De arbeidsduur voor ouderen en jongeren
en zelfs voor groepen van jongeren en ouderen onderling zal onoverzichtelijk gaan
verschillen. Flexiwerk zal niet alleen worden ingevoerd in de bedrijfsorganisatie,
maar op vele andere terreinen. De flexisamenleving staat voor de deur. En achter de
deur van de woning komt het flexigezin te staan, van korte duur om daarna weer van
vorm te veranderen of te verhuizen. Beloningsverschillen zullen ook niet meer zo
gefixeerd kunnen worden. Dit levert als resultaat op, dat de in de verzorgingsstaat
zo nadrukkelijk aanwezige mogelijkheid tot het maken van sociale vergelijkingen
tussen groepen onderling, drastisch zal verminderen, juist door de geweldige
vermeerdering van alle mogelijke combinaties van kenmerken. Ieders deel zal dan
veel meer tot stand komen als resultaat van individuele onderhandeling dan als
resultaat van groepsgewijze collectieve onderhandeling. De bevelshuishouding zal
definitief verdwenen zijn om plaats te maken voor de flexibele
onderhandelingshuishouding.
Ten vierde past bij deze samenleving een flexibel scholingssysteem. Geen vaste
categorieën van ongeschoold, halfgeschoold en hooggeschoold, maar ook hier
onderscheid in vooral op de persoon zelf toegesneden kennis, ervaring, flexibele
aanpassing en wil om her- en bij te scholen, waar dat voor een tijdelijke of voor een
halve baan nodig is. De grootste ramp, die onze samenleving in de toekomst op
sociaal gebied zou kunnen treffen - kosmologische en politiek-militaire rampen houd
ik gemakshalve buiten het gezichtsveld - is een scherp gepolariseerde, duale
arbeidsmarkt van 20 procent werkenden en 80 procent niet-werkenden, die
voorgesorteerd worden door een daar op toegespitst duaal onderwijssysteem, dat op
vrij vroege leeftijd personen selecteert voor de goede en schaarse banen. Degenen
die met het oog op massale werkloosheid beweren, dat beroepsvoorbereiding minder
belangrijk wordt en dat men zich op school vooral moet leren voorbereiden op een
leven in vrije tijd, zien de sterke koppeling tussen school en arbeid over het hoofd.
Ook hier zullen de grenzen moeten gaan vervagen: men leert zowel voor de vrije
tijd, maar ook voor de arbeid. Hooggeschoolden kunnen ook in de informele sector
terecht komen, laaggeschoolden in de formele sector, zij het niet voor het leven en
niet voor de hele week. Kortom het vervagen van scherpe groepsgrenzen, het vervagen
van classificaties en het vervagen van de daarbij behorende normen en uiterlijke
symbolen zal een uiterst complexe, onoverzichtelijke, moeilijk te classificeren en
zowel voor politici als sociologen moeilijk te doorgronden samenleving tot gevolg
hebben. Misschien hyper-individualistisch, maar niet deloyaal, zoals ik daarentegen
in de pessimistische variant wel verwacht dat de duale samenleving veel meer
groepsgericht en deloyaal zal worden. Misschien wordt het in deze optimistische
variant een samenleving die er uitziet als een schilderij van Jeroen Bosch: mooi en
lelijk liggen zeer dicht bij elkaar, je moet er uren naar kijken om alles te zien. De
simpele politiek van categorale (inkomens-)verdeling zal niet meer kunnen lukken.
Het is niet onmogelijk dat het tevens een vrij ontspannen samenleving zal zijn met
een hoge mate van tolerantie. Ik spreek
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geen oordeel uit over het morele gehalte van deze samenleving of over het
individualistische menstype. Ik trek met behulp van een niet ingewikkeld
analysemodel van Mary Douglas de lijnen naar een zeer ingewikkelde samenleving.
Ik vermoed dat de in deze optimistische variant door mij geschetste samenleving
niet hedonistisch genoemd kan worden, maar eerder frugaal en creatief. Er zijn naar
mijn mening te weinig empirische aanknopingspunten om de flexibel door het leven
gaande personen met de zo zwaar beladen term hedonistisch te beschrijven.
Ten slotte resteert nog één vraag: de rol van de overheid bij arbeidstijdverkorting
en de rol van de overheid nà invoering van de arbeidstijdverkorting op grote schaal.
Gezien de flexibiliteit, die van eenieder gevraagd zal worden bij de invoering van
arbeidstijdverkorting, lijkt de overheid eerder de bekende olifant in de porseleinkast
te worden, dan de sturende behoeder van het algemeen belang. Niettemin lijkt mij
op korte termijn, gegeven de noodzakelijke terugdringing van de werkloosheid, een
rol voor de overheid weggelegd. Echter meer als initiator en aangever dan als regelend
lichaam. De kern van de door mij geschetste optimistische variant bevat nu juist het
kenmerk dát er minder centraal te regelen valt.
Hoe langer men echter wacht met de invoering van arbeidstijdverkorting hoe
schaarser de arbeid en het daaraan gekoppelde inkomen zal worden, des te sterker
zal de overheid haar rol van rechtvaardige verdeler van schaarse goederen willen
gaan spelen. Zodoende kom ik tot mijn slotconclusie, dat spoedige invoering van
arbeidstijdverkorting juist de voorwaarde kan vormen die de in de pessimistische
variant beschreven strijd om arbeid en primair inkomen en de dreigende polarisering
van de samenleving in hebbers en niet-hebbers kan voorkómen. Niet-invoering zal
de tegenstellingen en sociale scheidslijnen scherper maken, waardoor het intreden
van de kenmerken van de pessimistische variant waarschijnlijker wordt.
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3 Dure arbeid en de vraag naar werk
1 Drie ontwikkelingen
De opbouw van de verzorgingsstaat werd gekenmerkt door drie pijlers:
1 een volledige werkgelegenheid;
2 een stelsel van sociale zekerheid, dat gekoppeld was aan arbeid in de zin, dat
de premies voor sociale zekerheid werden geheven naar het aantal bezette
arbeidsplaatsen en het recht op een uitkering werd verkregen na verrichte arbeid;
3 een loon- en uitkeringshoogte, die gebaseerd was op een gezinsinkomen:een
buitenshuis werkende man, die arbeidsloon of uitkering ontving om daarvan
mede een bijna vanzelfsprekend binnenshuis werkende vrouw en enkele
kinderen, in het algemeen twee, te onderhouden.
Al deze drie kenmerken blijken achterhaald te zijn door de ontwikkelingen in het
arbeidsbestel en in de samenleving.
1. Het aantal arbeidsplaatsen neemt al sinds 1970 af: in 1947 waren er 3,5 miljoen
arbeidsplaatsen, in 1960 4,2 miljoen, in 1970 4,7 en in 1980 4,6 miljoen. In 1990
loopt het aantal echter weer iets op tot 4,7 miljoen. Indien men echter niet het aantal
arbeidsplaatsen, maar het aantal gewerkte uren als rekeneenheid neemt, blijkt de
vermindering van arbeid in onze samenleving veel en veel harder gegaan te zijn.
Werd het verlies van arbeidsplaatsen in de industrie tussen 1960 en 1980 nog
opgevangen door de overheid of de semi-overheid, na 1980 werd in Nederland
gekozen om dat niet (meer) te doen. Daarnaast vragen elk jaar ongeveer 50.000
schoolverlaters om een extra plaats in het arbeidsbestel. Deze jaarlijkse aanwas zal
tot 1995 duren. Tenslotte zou ongeveer de helft van de twee miljoen huisvrouwen
blijkens SCP-onderzoek graag een baan nemen, indien er een plaats was.
Ook aan de uitgangskant van de arbeidsmarkt blijkt de verandering: in 1977
maakten 3000 werknemers/sters gebruik van de VUT; dat was toen 2,3 procent van
alle nietwerkende leden van de beroepsbevolking. In 1985, slechts acht jaar later,
traden 75.000 mensen via de VUT uit het arbeidsproces (31,8 procent van alle
niet-werkende leden van de beroepsbevolking). Men kan het ook anders weergeven:
het percentage uittreders was in 1973 voor de 50-54 jarigen nog slechts 10 procent;
in 1985 was dit opgelopen tot 23 procent. Voor de 55-59-jarigen was dit 18 procent
respectievelijk
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37 procent, een verdubbeling in twaalf jaar tijd. Ten slotte voor de 60-64-jarigen: 34
procent respectievelijk 73 procent. Met de daling van de werkgelegenheid begint de
oudere werknemer/ster te verdwijnen (cf. De Vroom 1988).
Volledige werkgelegenheid zal op zijn vroegst op grond van demografische
verschuivingen kunnen terugkeren na 1995, mits het proces van uitstoting van arbeid
door technologische vernieuwing deze voorspelling niet te niet zal doen. In onze
samenleving is arbeid voorlopig niet meer schaars, maar nog steeds wel duur.
2. De arbeid wordt duur betaald. Of de economische stagnatie in de periode 1973-1986
mede werd veroorzaakt door de te hoge arbeidskosten in verband met het uitgebreide
sociale zekerheidsstelsel in Nederland, kan ik niet volledig beoordelen (het is zeker
niet de voornaamste factor in vergelijking met bijvoorbeeld de wereldhandel en de
opkomst van de new industrial countries). Maar het is zeker, dat het sociale
zekerheidsstelsel, dat gebaseerd is op de premieheffing op arbeid, in de knel is
gekomen, enerzijds omdat het aantal mensen, dat door verlies van een arbeidsplaats
een recht op uitkering krijgt toeneemt en anderzijds omdat tegelijkertijd het aantal
arbeidsplaatsen, dat de uitkeringen moet opbrengen, blijft afnemen. De recente
stelselherziening heeft de uitkeringshoogte en de duur van de uitkeringsrechten voor
enkele specifieke categorieën werknemers/sters veranderd, maar de fundering van
het stelsel intact gelaten. Het is dus eigenlijk geen stelsel-herziening, maar een
volumebeperking geweest. Ideeën om de heffingsgrondslag te verplaatsen van arbeid,
naar kapitaal of naar de toegevoegde waarde, zoals door de WRR bepleit (WRR 1985),
vinden geen gehoor en mogen zelfs nauwelijks geuit worden. Toch zou hierin een
structureel antwoord kunnen liggen op de structurele veranderingen van de plaats
van de arbeid in onze samenleving. Alle oplossingen, die blijven uitgaan van arbeid
als heffings- en uitkeringsbron voor sociale zekerheid zullen niet kunnen verhinderen,
dat door het blijvend verminderen van het aantal benodigde arbeidsplaatsen, het
stelsel van sociale zekerheid telkens moet worden bijgesteld, de uitkeringshoogte
telkens moet worden verlaagd en ten slotte dat het gehele stelsel in het midden van
de jaren negentig geheel onhoudbaar wordt (tenzij het door de gang van de demografie
wordt gered).
3. De uitkeringshoogte en het daarop gebaseerde bestaansniveau komen vanuit de
samenleving eveneens onder druk te staan. Gezinnen gaan vaker uit elkaar dan in de
jaren vijftg, toen de uitkeringshoogte vanzelfsprekend werd gesteld op een
gezinsniveau (anders dan in Duitsland en Engeland, waardoor deze landen een veel
groter percentage buitenshuis werkende vrouwen onder de beroepsbevolking tellen,
zodat de uitkeringshoogte ook lager kon blijven). De wederzijdse onderhoudsplicht
van ouders en kinderen is met de aanvaarding van de Algemene Bijstandswet 1965
niet meer wettelijk verplicht (in tegenstelling tot vele andere landen). Studerenden
en alleenstaanden hebben krachtens andere wettelijke bepalingen recht op een eigen
uitkering of financiële inkomensoverdracht.
Mede door de succesvolle werking van het sociale zekerheidsstelsel is een
sociaal-culturele individualisering op gang gekomen, waaronder wordt verstaan, dat
men
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vaker en eerder dan vroeger als alleenstaand of als alleengerechtigd (hetgeen niet
hetzelfde is) door het leven wil gaan. Doordat de alleenstaandenuitkering van de
ABW op 70 procent van de als basis genomen gezinsuitkering wordt gesteld, wordt
het aantrekkelijker en voordeliger gemaakt om niet samen te delen, samen te wonen
of samen te leven (althans ten overstaan van de officiële instanties, want de sociale
werkelijkheid vertoont een veel gevarieerder patroon). De Voordeurdelersregeling,
die een financiële straf stelt op elke natuurlijke of spontane sociale binding, versterkt
de trek naar geboekstaafde individualisering (bijvoorbeeld het gebruik van
postbusadressen). Een sociale fraude wordt aldus van overheidswege aangemoedigd
door sociale bindingspatronen voornamelijk als financieel-economische
rekeneenheden te beschouwen.
Doordat de vele soorten uitkeringsgerechtigden aan strenge regels van controle
op leefeenheden en op bijverdiensten (moeten) worden onderworpen is er een
levendige handel in zwart of grijs werk ontstaan. Hierdoor is het zicht op en het
inzicht in de inkomenshoogte van de uitkeringsgerechtigden, van hun
arbeidsbereidwilligheid, van hun samenwoningspatroon en hun (on)afhankelijkheid
van familieleden totaal verdwenen. Een nieuwe onoverzichtelijkheid is ontstaan,
waardoor elk arbeidsplan of inkomensplaatje door politici aan de top ontworpen een
surrealistische indruk maakt. Op grond van de onoverzichtelijkheid aan de onderkant
van de samenleving, is het waarschijnlijk dat degenen, die een financiële
ondersteuning echt hard nodig hebben op grond van behoefte, vaak niet of te weinig
krijgen, terwijl degenen, die ondersteuning minder hard nodig hebben, beter gebruik
weten te maken van alle mogelijke bestaande rechten op uitkering (cf. hoofdstuk 4
van deze bundel).
De drie pijlers van de verzorgingsstaat zijn structureel aan het afbrokkelen. Volledige
werkgelegenheid zal ook bij een blijvend economisch herstel niet meer snel terugkeren
(jobless growth). De heffing in de sociale zekerheid naar het aantal arbeidsplaatsen
zal steeds scherper als probleem naar voren komen. Door de sociaal-culturele
ontwikkeling zal de overheid steeds minder precies kunnen nagaan aan wie wel en
aan wie niet terecht of ten onrechte een uitkering of financiële tegemoetkoming wordt
gegeven. Tegen deze achtergrond zal men elk voorstel ter verlichting van het probleem
van de werkloosheid moeten bezien.

2 Sociale gevolgen van de afbrokkeling: enkele kanttekeningen
De sociale gevolgen van de structurele veranderingen in onze samenleving zijn
bekend:
a) een hardnekkige massale werkloosheid, waarbij het aantal langdurig werklozen
(meer dan twee jaar werkloos) sterk is toegenomen: van 10 procent van alle
werklozen in 1982 tot 35 procent in 1987, absoluut 235.000;
b) een toenemende informele sector van arbeid en een toenemende sector voor
deeltijdarbeid, tijdelijke arbeid, voor flexibele arbeid, voor oproepcontract-arbeid;
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c) een noodzakelijk geworden controle op uitkeringsgerechtigden zowel wat betreft
hun (extra)inkomen, hun (extra)arbeid, hun tijd en tijdbesteding, als hun partners
en familieleden. Deze controle verhoogt het wederzijdse wantrouwen tussen
afhankelijk gemaakte en gehouden burgers en overheidsinstellingen. Hier en
daar geconstateerde gevallen van fraude werken naar beide kanten toe
demotiverend en wantrouwenversterkend;
d) ongelijkheden en onbillijkheden in de uitvoering van het stelsel van
werkloosheids- en bijstandsuitkeringen door de talloze differentiële regelingen,
die nog vaak op ad hoc basis differentieel worden toegepast.

Bij de opvang van het werkloosheidsprobleem zijn derhalve enkele nieuwe sociale
problemen gekomen. Elk voorstel tot oplossing van de werkloosheid kan derhalve
ook beoordeeld worden op het effect op deze bijkomende sociale problemen: schept
de oplossing er een nieuw probleem van uitvoering bij of vermindert de oplossing
tevens bestaande problemen?
Bij deze problemen wil ik nog de volgende kanttekeningen maken:
a) Ondanks de economische stagnatie is de verzorgingsstaat er tot nu toe redelijk in
geslaagd om een grote massa werklozen op een aanvaardbaar levenspeil binnen de
eigen samenleving te houden zonder dat deze groep aan eigen kommernis is
overgelaten zoals dat in de jaren dertig het geval was. Tot nu toe heeft de
verzorgingsstaat nog steeds niet gefaald. Het is echter de vraag of een niet
veranderende verzorgingsstaat door de hierboven summier geschetste structurele
problemen niet alsnog definitief in problemen zal komen en dan wel een vrij grote
groep van de bevolking (naar schatting 25-30 procent) in de kou zal moeten laten
staan. Eerst dan zal de collectieve solidariteit van onze samenleving op het spel staan.
Een te verwachten internationaal georiënteerde eenzijdig-economische
yuppie-ideologie laat weinig ruimte over voor de dan nog sterker nodige nationale
collectieve solidariteit.
b) Uit onderzoek is herhaaldelijk gebleken dat het niet in de eerste plaats werklozen
zijn, die zwart geld bij verdienen, maar in meerderheid personen met al een baan en
een inkomen. Het zijn vooral de mensen met de gouden handen en de gouden hoofden,
die veel extra werk verrichten zonder daarover het verschuldigde bedrag aan belasting
af te dragen. De sterksten op de formele arbeidsmarkt zijn ook de sterksten op de
informele markt (cf. Kazemier en van Eck 1986). Uit recent Nederlands onderzoek
komt een percentage van rond de 15 procent van onderzochte werklozen, die er
gemiddeld ƒ 100,- tot ƒ 300,- per maand bijverdienen, waarbij men moet bedenken
dat het verschil tussen het netto-modaal inkomen en het netto-minimumloon rond
de ƒ 400,- per maand is (cf. Kroft, Engbersen, Schuyt e.a. 1989).
c) Uit dit onderzoek blijkt eveneens dat zo goed als alle werkozen willen werken.
Ongeveer 85 procent blijft, ook na herhaaldelijke afwijzingen, stug door solliciteren.
Slechts een kleine minderheid (5-10 procent) van de werklozen wil het liefst geen
for-
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mele arbeid verrichten, dat wil zeggen hun recht op arbeid opgeven en volledig van
een arbeidsloos inkomen proberen rond te komen. Het aantal hooggeschoolden onder
deze vrijwillig-niet-werkenden is verhoudingsgewijs groot (Kroft, Engbersen, Schuyt
e.a. 1989).
d) Er is een tekort aan formele arbeidsplaatsen, maar er is nog een overvloed aan
werk. Hiermee bedoel ik dat in onze samenleving nog zeer veel activiteiten zijn aan
te wijzen, die zinvol door personen verricht kunnen worden, met name in de sfeer
van dienstverlening, van natuurbehoud en natuurbescherming, in de zorg voor
ouderen, zieken, gehandicapten, zwakzinnigen en ten slotte in de sfeer van
ontspanningsactiviteiten (sport en spel). Kenmerk van al deze activiteiten is de
arbeidsintensiviteit ervan. Door deze arbeidsintensiviteit wordt de prijs - indien door
de overheid betaald of gesubsidieerd - te hoog gevonden in relatie tot de prijs van
de arbeid, betaald in de particuliere sector. Arbeid als heffingsgrondslag voor de
daaraan gekoppelde sociale zekerheid maakt zinvol werk tot dure arbeid. De volledige
werkgelegenheid van de jaren vijftig en zestig is nu getransformeerd tot volop behoefte
aan werk in combinatie met massale werkloosheid. Een structurele oplossing voor
deze wanverhouding tussen betaalde arbeid en onbetaald werk is een van de
dringendste problemen van de huidige en toekomstige samenleving en van het
economisch bestel. Elke oplossing van het probleem van werkloosheid, dat niet ingaat
op het probleem van de verwaarlozing van het werk ten gunste van een eenzijdig
door economisch nut en rendement bepaalde en betaalde arbeid, is een schijnoplossing
voor de maatschappelijke problemen, die voortgevloeid zijn uit de geringere plaats
van betaalde arbeid.

3 Het Zweedse model als oplossing?
Langdurige werkloosheid in Nederland is een collectief verschijnsel met vele
vervelende gevolgen voor de individuen die het treft. Als men gemakkelijk of
luchthartig over het verschijnsel spreekt, suggereert men vaak dat de oplossing van
het individuele probleem van werkloosheid dan ook maar bij de individuele
werkzoekende moet worden gelegd. Die zou beter moeten zoeken op de arbeidsmarkt,
niet te lui of te gemakzuchtig moeten blijven, met minder geld genoegen moeten
nemen of minder eisen moeten stellen, kortom hij/zij zou steviger aangepakt moeten
worden. Graag wordt bij de voorkeur voor deze hardere aanpak naar Zweden gekeken.
Voordat ik mijn mening geef over deze Zweedse aanpak, is het goed nog eens te
wijzen op het collectieve, boven-persoonlijke aspect van de werkloosheid.
Dit geldt natuurlijk allereerst de oorzaken, die vooral te maken hebben gehad met
verschijnselen, die een enkel individu nauwelijks vermag te beïnvloeden: de
wereldhandel, de technologische race in de vervanging van traditionele arbeid, de
weinig innoverende houding van de Nederlandse industrie aan het begin van de jaren
tachtig. Het WRR-rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980),
onder leiding van van der Zwan samengesteld, was hard nodig. Als in een stad van
10.000 inwoners dertig personen geen werk hebben, dan kan men denken aan
persoonlijke
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eigenschappen en oorzaken, maar als in diezelfde stad drieduizend personen geen
werk meer hebben, zullen de oorzaken structureler zijn.
Maar naast de collectieve oorzaken is er ook nog zoiets als een collectieve wil om
iets te doen aan het sociale probleem nummer één, de langdurige werkloosheid. Als
men Zweden vergelijkt met Nederland dan is juist hetgeen opvalt het ontbreken van
de collectieve wil, een boven het individuele belang uitgaande overeenstemming dat
zoveel mogelijk werkgelegenheid in Nederland behouden moet blijven. De bestrijding
van werkloosheid in Nederland is in de periode 1983-1990 vooral een zaak geweest
van goedwillende individuen, niet gesteund door de gezamenlijke inspanning van
werkgevers, vakbonden, werkbemiddelende instanties en een samenhorig kabinet.
In Nederland gold ten aanzien van de werkloosheid bijna hetzelfde als ten aanzien
van het weer: iedereen klaagde er over, maar niemand deed er echts iets aan. Een
collectieve wilsuiting, in politiek en industrie, is een noodzakelijke voorwaarde voor
het terugdringen van langdurige werkloosheid.
Hoe passen in zo'n hernieuwde collectieve poging naar Zweeds voorbeeld de eisen
die men aan werkloze individuen mag stellen? Is Nederland niet te lankmoedig
geweest in het beleid ten aanzien van werkzoekenden en werklozen? Op dit punt wil
ik nog een keer verwijzen naar het onderzoek naar de leefwereld van langdurig
werklozen, dat op mijn initiatief en onder mijn leiding werd uitgevoerd. Er werd
uitvoerig onderzocht welke bereidheid langdurig werklozen vertoonden op een aantal
centrale punten. Van de groep van 271 ondervraagde langdurig werklozen, van wie
de gemiddelde werkloosheidsduur zes jaar bedroeg, was een derde niet bereid
concessies te doen op het punt van loonhoogte, 38 procent niet op het terrein van de
inhoud van de arbeid, wilde 43 procent geen genoegen nemen met tijdelijk werk, 27
procent geen genoegen nemen met deeltijdarbeid, wilde 44 procent niet verhuizen
en wilde ten slotte 23 procent geen concessies doen in de vorm van een lange reistijd
naar nieuw werk. De percentages waarin deze groep zonder meer bereid was
concessies te doen op al deze punten liggen veel lager, tussen de 13 procent en 23
procent. Daar tussen in schommelt een groot deel dat nog voorwaarden wil stellen
aan een nieuwe baan (Kroft, Engbersen, Schuyt e.a. 1989).
Men moet uiteraard met deze gegevens voorzichtig omgaan, maar een scherpe
tegenstelling met wat ons bekend is van Zweden komt er wel uit naar voren. De
vanzelfsprekendheid, de collectieve verwachting dat werkzoekenden wel van baan,
werkinhoud en woonplaats zouden willen veranderen en de vanzelfsprekendheid dat
de hiertoe benodigde scholing verplicht zou kunnen worden afgedwongen, is in
Nederland inderdaad veel geringer dan in Zweden. De conclusie die uit het onderzoek
kan worden getrokken is dat een meer verplichtende aanpak van de werkzoekende
voor tenminste een groot deel van de langdurig werklozen te rechtvaardigen zou zijn
(de oudere langdurig werklozen wellicht uitgezonderd).
De grote vraag bij deze verplichtende aanpak op het individuele niveau blijft
echter: zijn er dan voor al die her-, om-, en bij te scholen werklozen wel banen
genoeg? Deze vraag brengt mij op de reeds gesignaleerde tegenstelling tussen dure
arbeid en de vraag naar werk.
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De Nederlandse paradox van arbeid en werk
In de zomervakantie van 1989 werd er een klein bericht gepubliceerd over het
voornemen van de Nederlandse Spoorwegen om geen nieuw personeel meer aan te
nemen op de zogenaamde Zoetermeer-spoorlijn. Het grootste gedeelte van de dag is
er op deze lijn geen conducteur. Uitbreiding van de frequentie van de lijn en
herhaaldelijke klachten van reizigers/sters over het lastig gevallen worden door
medereizigers - vooral na tien uur 's avonds - waren niet voldoende reden voor de
Spoorwegen om arbeidsplaatsen voor deze uitbreiding te scheppen. Om het zwart
rijden te verminderen overwoog men nog wel om enkele controleurs extra in te zetten.
In dit kleine berichtje zitten vele knelpunten en paradoxen van het
werkgelegenheidsbeleid en de werkloosheidsbestrijding in de verzorgingsstaat
verscholen. Mijn eerste gedachte bij dit bericht was: wat een gemiste kans; waarom
niet een X-aantal langdurig werklozen selectief en strategisch ingezet om van deze
publieke voorziening weer een fatsoenlijke lijn te maken, waar iedereen betaalt en
waar bovendien service geboden kan worden? Het zich niet aan regels en
verplichtingen houden in de openbare en publieke sfeer staat mede in verband met
de geringe bereidheid in onze samenleving om voor die publieke service - in het
algemeen voor alle zorgactiviteiten, die arbeidsintensief zijn en niet volledig
geautomatiseerd of gemechaniseerd kunnen worden - te willen zorgen of te willen
betalen.
Mijn tweede gedachte bij dit NS-voornemen was: zouden we de NS nu mogen
vragen een financieel aandeel te leveren aan de bestrijding van de voortdurende
kleine criminaliteit en het vandaalgedrag in en om de treinen met niet voldoende
conducteurs? Met andere woorden: dit voorbeeld laat met vele andere voorbeelden
zien dat de lasten, de collectieve gevolgen en de externe effecten van de rationele
uitstoot van arbeid in één organisatie worden afgewenteld op een qua bezetting en
financiële armslag onderbezette zorgsector, namelijk politie en justitie.
Ik zou dit kleine uit het dagelijkse leven gegrepen voorbeeld willen generaliseren
tot de volgende paradox van werkloosheid, die vooral voor Nederland op gaat en
minder voor andere hooggeïndustrialiseerde landen. De paradox luidt: er is een nog
steeds schreeuwend tekort aan formele arbeidsplaatsen, terwijl er nog volop zinvol
werk te doen is, er is een schreeuwend tekort aan personen, die zinvol werk zouden
kunnen doen in de arbeidsintensieve publieke en particuliere zorg- en
serviceverleningssectoren.
De achtergrond van deze paradox heeft te maken met de rationalisering van de
arbeid die al anderhalve eeuw aan de gang is en nog steeds doorgaat: wat
gemechaniseerd of geautomatiseerd kan worden, moet ook geautomatiseerd worden.
Dit verhoogt de arbeidsproduktiviteit. Deze volstrekt redelijke en rationele gedachte
heeft echter over de hele linie tot gevolg gehad dat over arbeid nog strikt in termen
van berekenbare produktiviteit kan worden gesproken. Elke sociale produktiviteit
wordt verwaarloosd, want die is moeilijk te berekenen, hoewel iedereen weet en ziet
wat een sociaal produktieve en creatieve samenleving aan meerwaarde oplevert. Het
standaardbeeld van geformaliseerde produktieve arbeid drukt de meer
arbeidsintensieve arbeid weg. In de gezondheids- en bejaardenzorg zijn hier goede
voorbeelden
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van te geven. Sterker gezegd: het standaardbeeld van geformaliseerde produktieve
arbeid gaat op collectieve schaal zelfs de waardevolle eigen actieve inzet van mensen
op termijn ondermijnen. Naar mijn mening bestaat er in Nederland geen probleem
van te weinig arbeidsplaatsen, maar van een wanverhouding en een wanorganisatie
tussen verschillende soorten arbeid. Het uitsluitend bevorderen van rendabele arbeid
in één organisatie, levert op andere plaatsen in de samenleving juist het wegdrukken
van zinvolle arbeidsplaatsen op, zinvol met name tegen een andere prijs en met andere
maatstaven gemeten.
Ik zou ook een praktische consequentie willen verbinden aan deze paradox. De
vele banen die nodig zijn voor de vaak laag geschoolde langdurig werklozen zouden
in de sociaal-produktieve arbeid gevonden kunnen worden, op de verwaarloosde
plekken in de Nederlandse dienst- en zorgsector. Zwitserland, Oostenrijk en Japan
- om nu eens niet weer met Zweden te vergelijken - combineren een hoge graad van
zorg en service in de openbare en particuliere sfeer met een lage werkloosheid.
Hoe is dit te betalen? Een herovering van de publieke sfeer en publieke moraal
mag toch niet koste gaan van het opnieuw uit de hand laten lopen van de collectieve
middelen? Zouden we de zorgactiviteiten door langdurig werklozen kunnen laten
verrichten met behoud van hun uitkering? Misschien wel. Veel belangrijker echter
en uitdagender voor de jaren negentig zou het zijn, wanneer men al deze zinvolle
arbeid op creatieve wijze, via publieke en particuliere gelden, zou omvormen tot
volwaardige arbeidsplaatsen. Het scheppen van arbeid met behulp van
uitkeringsgelden in plaats van met behoud van een uitkering. Om nog een keer op
het Zweedse model terug te komen wijs ik op het feit dat in Nederland drie kwart
van alle uitkeringsgelden besteed wordt voor een passieve bestendiging van de
werkloosheid in tegenstelling tot Zweden, waar het merendeel van de betrokken
gelden wordt aangewend voor actieve arbeidsbemiddeling. Dit element zou in
Nederland moeten worden geïntroduceerd, niet zozeer uit behoefte om het Zweedse
model totaal over te nemen als wel om een eigen Nederlands model te ontwikkelen.
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4 Maatschappelijke ongelijkheid in sociologisch perspectief
In het Monopoly-spel komt de regel voor dat iedere speler die langs ‘af’ komt ƒ 200,ontvangt. Dit is een regel van absolute gelijkheid, omdat het geldbedrag gegeven
wordt ongeacht iemands positie, toekomstverwachtingen, rijkdom en huizenbezit of
verleden. Ook de spelers die vele malen in de gevangenis gezeten hebben ontvangen
dit bedrag. Het bedrag wordt uitgekeerd aan arm en rijk gelijkelijk. (Het is dus ook
te beschouwen als een speelse voorloper van een gegarandeerd partieel basisinkomen).
Er is een tweede regel van gelijkberechtiging in het spel die ingewikkelder is. Iedereen
die op een bepaalde ‘straat’ komt heeft het recht deze straat te kopen. Je hoeft niet
van het recht gebruik te maken. Persoonlijke interesse, vaardigheden en inzicht in
het spel en de financiële mogelijkheden bepalen vaak de beslissing. Het is een regel
die gelijke rechten toedeelt aan de spelers, maar die gedurende het spel, vooral
naarmate dit vordert, zeer gedifferentieerd uitwerkt en de ongelijkheid in bezit van
de spelers versterkt. De tweede regel maakt op den duur de eerste regel onbelangrijk.
De samenleving is geen spel en de spelanalogie mag maar tot zekere hoogte worden
gevolgd. Wat de analogie wel reeds openbaart zijn de ingewikkelde relaties tussen
verschillende begrippen van gelijkheid en ongelijkheid:
- rechtsgelijkheid, de behandeling van personen ongeacht positie of handelwijze,
gebaseerd op een niet-discriminerende eis van respect en waardigheid van
mensen;
- gelijkberechtiging, een regel geldt voor ‘eenieder’ die er voor in aanmerking
komt, dat wil zeggen aan bepaalde kenmerken of condities voldoet;
- gelijke kansen, de mogelijkheid om ergens al dan niet gebruik van te maken,
om risico's te nemen, zich te ontplooien;
- gelijke startposities, typisch voor spelsituaties en atypisch voor sociale situaties;
- ongelijkheid, in vaardigheden, inzichten en andere relevante eigenschappen;
- ongelijkheid, in financiële vermogens en in bezit, die naarmate het spel vordert
invloed uitoefenen op de uitoefening van andere rechten en de benutting van
kansen.

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

38
Naast deze onderscheidingen in op regels en afspraken gebaseerde verschillen, wordt
de discussie over maatschappelijke ongelijkheid zeer vaak beheerst door andere
terminologische of semantische dubbelzinnigheden: gelijkheid als descriptieve term
(twee lijnen zijn gelijk, isomorfie), gelijkheid als norm, gelijkheid als politiek of
sociaal ideaal. Natuurlijke gelijkheid (bijvoorbeeld twee mensen van gelijke lengte)
en natuurlijke ongelijkheid (twee mensen van verschillende huidskleur). Artificiële,
dat wil zeggen door mensen en conventies gemaakte gelijkheid (trouwen met iemand
van gelijke stand) en artificiële ongelijkheid (iemand hoogachten, notabelen versus
boeren, boeven en boekhouders).
Men moet oppassen te zeggen dat mensen van nature gelijk zijn of van nature
ongelijk zijn. Beide stellingen kan men betrekken, maar ze suggereren dat bij de
discussie over gelijkheid teruggegrepen moet of kan worden op zoiets onbekends
als ‘de natuur’ of ‘de menselijke natuur’.
Ten slotte kan men ervan overtuigd zijn dat mensen onderling zéér verschillen en
ze tóch gelijk behandelen (bijvoorbeeld als patiënt in een artsenpraktijk) of ze toch
als gelijke tellen (bijvoorbeeld een gelijke stem toekennen in een beslissing). Soms
kan zo'n gelijke behandeling via een abstractie uitkomst brengen.

1 Maatschappelijke ongelijkheid
Onder maatschappelijke ongelijkheid versta ik het verschillend behandelen van
groepen en individuele leden van die groepen op basis van door sociale
waarderingsverschillen tot stand gekomen oordelen. Zowel de behandeling als de
oordelen kunnen bewust of onbewust tot stand komen. Naarmate de sociale
ongelijkheid hechter verankerd is in de samenleving wordt de behandeling onbewuster,
onpersoonlijker en ‘gewoner’, en worden de oordelen vanzelfsprekender, minder
bewust gemaakt.
De behandeling heeft betrekking op de toedeling van schaarse goederen, die per
samenleving of per periode kan variëren, maar meestal te maken heeft met vitale
goederen als huisvesting, geld, bezit, arbeid, scholing en politieke macht.
De op sociale waardering gebaseerde toedelingsprocessen werken over de
generaties heen en worden overgedragen van vader op zoon, van moeder op dochter,
van ouders op kinderen. Dit is de veel bepalende - nog net niet determinerende invloed van het kosmische toeval van de geboorteplek: niemand heeft zijn of haar
startplaats in de samenleving zelf gekozen, verworven of verdiend, ook al worden
er de facto aanzienlijk verschillende startgelden (in reëel en menselijk kapitaal)
uitgeloofd. Het is vreemd om je op dit toeval te laten voorstaan, ook al doen sommige
vooraanstaande leden van de samenleving dit vaak. Uit eerbied voor dit kosmische
toeval is het juist ieder lid van de samenleving, ongeacht positie of handelwijze, de
facto een gelijk recht op respect, waardigheid en zelfrespect toe te kennen. Systemen
van maatschappelijke ongelijkheid die dit gelijke recht veronachtzamen, dienen naar mijn persoonlijke opvattingen - in hun ongelijkheidsstructuur gecorrigeerd te
worden.
Het onderscheid tussen natuurlijke verschillen tussen mensen en artificiële
onderscheidingen, die op sociale conventies berusten, is van groot belang. Het
vermogen
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van mensen om in samenlevingsverbanden sociale onderscheidingen te maken is
bijna onbeperkt: op basis van leeftijd, sekse, huidskleur, taal, religieuze voorkeur,
woonwijk, opleiding, beroep, inkomen en vermogen, recreatie en sportvoorkeuren.
(In deze opsomming zijn met opzet natuurlijke en conventionele voorbeelden door
elkaar gebruikt.) Sociale onderscheidingen werken groepsgewijs en worden
institutioneel vastgelegd. Een op zich zelf willekeurige ordening - structurering werkt sociaal gezien zeer snel hiërarchiserend en moraliserend; onderscheidingen
worden sociale scheidingen en er ontstaan zichtbare scheidslijnen. De niet tot de
eigen onderscheiding behorende groep en groepsleden worden vaak als ‘wezenlijk’
anders en als moreel minder beschouwd. In deze processen van groepsbinding door
sociale onderscheidingen schuilt de dynamiek van maatschappelijke ongelijkheid:
elke samenleving zal gekenmerkt worden door systemen van maatschappelijke
ongelijkheid, zij het dat de variatie in onderscheidingen groot is. Zelfs een utopische,
dat wil zeggen nergens gelokaliseerde ‘society of equals’ zal nieuwe sociale
onderscheidingen ontwikkelen, al was het maar op basis van de toevallige plaats,
dicht bij de rivier zoals in Brechts De Kaukasische krijtkring. In een dynamisch
proces leidt dit onderscheid door sociale binding tot scheiding.Wat oorspronkelijk
geen relevant onderscheid is, kan steeds tot een relevant onderscheid uitgroeien en
omgekeerd.
De keuze is niet die tussen een samenleving zonder of met maatschappelijke
ongelijkheid, maar die tussen een alomvattende of alles bepalende ongelijkheid en
een samenleving met minder allesbepalende systemen van ongelijkheid. Tussen een
samenleving met starre en ondoordringbare groepsgrenzen en een zonder deze
starheid, tussen een samenleving met veel maatschappelijke vooroordelen en een
met minder vooroordelen.

2 Dimensies van maatschappelijke ongelijkheid
Maatschappelijke ongelijkheid wordt meestal afgemeten aan de verdeling van
bepaalde kerngoederen: inkomen, arbeidspositie, scholing, deelname aan (politieke)
macht, huisvesting, formele rechten. Er bestaat een hoge correlatie tussen de
verschillende verdelingen, een reden waarom men soms een samengestelde maat
prefereert, de ‘ses’, sociaal-economische status. In de sociologie is er een discussie
geweest over de multidimensionaliteit van de verdeling van schaarse goederen in de
samenleving. Max Weber ging uit van drie, theoretisch van elkaar onafhankelijke,
maar in de praktijk vaak samengaande, dimensies van ongelijkheid: economische
positie, politieke macht en sociaal prestige (Weber 1925). Marx stelde dat
maatschappelijke ongelijkheid eendimensionaal is en dat alle verdelingen van schaarse
goederen zijn te beschouwen als afhankelijke correlaten van de positie in de
klassenstructuur (Marx 1867).
In de hedendaagse Nederlandse samenleving bestaat de structuur van
maatschappelijke ongelijkheid uit een mengvorm van een nog niet volledig
verbrokkelde standenstructuur met erfelijke ongelijkheid in bezit en eigendom met
een nog niet volledig gerealiseerde meritocratie. De verdeling van bezit en eigendom
zijn in de laat-
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ste vijftig jaar duidelijk in ongelijkheid afgenomen evenals de verdeling van de
personele inkomens. De vermindering van inkomensongelijkheid liep door tot
ongeveer 1980, waarna de ongelijkheid iets begint toe te nemen. De positie van de
laagste inkomensgroepen is qua levensstandaard weliswaar sinds 1980 verslechterd,
maar ligt nog steeds ruim boven dat van 1973.
De ongelijkheid wordt tegenwoordig vooral bepaald door opleiding en beroep,
waarbij de scheidslijn tussen witte boorden en blauwe boorden, tussen hoofd- en
handarbeid lange tijd de belangrijkste is geweest. Dit onderscheid zal door de
informatiesystemen minder relevant worden. De mensen die in de toekomst de
befaamde hamer moeten leren vasthouden, zullen hun hoofd bij het informatiesysteem
dat aan de hamer wordt vastgehecht, moeten leren houden. Rechters zullen zelf
moeten leren typen.
Het kenmerkende van de ontwikkeling van standenstructuur (aristocratie) naar
meritocratie is dat het liberale en progressieve beginsel van gelijke kansen heeft
geleid tot nieuwe vormen van ongelijkheid. De ontwikkeling van de verzorgingsstaat
heeft geleid tot vermindering van ongelijkheid in bepaalde dimensies (inkomen,
onderwijs, verleende diensten) met gelijktijdige instandhouding van oude (macht en
politieke participatie) en creatie van nieuwe ongelijkheden (arbeidsmogelijkheden,
toegang tot sommige diensten, benutting van rechten en verwaarlozing van plichten).
Misschien heeft de verzorgingsstaat, onbewust, ongewild en onvoorzien, gezorgd
voor een stagnerende meritocratie. Het precieze evenwicht tussen oude en nieuwe
ongelijkheden, tussen gewenste en ongewenste ongelijkheden op de verschillende
dimensies is het lastige probleem waar overheid en samenleving zich voor geplaatst
zien en waarvoor ze een - voorlopige en altijd tijdelijke - oplossing moeten vinden.
Dit probleem laat zich naar de woorden van Okun samenvatten als de afruil tussen
gewenste gelijkheid (waaronder in elk geval rechtsgelijkheid) en de noodzakelijke
zorg voor efficiëntie (Okun 1975).

3 Onderwijs
Ik bespreek kort de stand van zaken bij één dimensie van ongelijkheid, namelijk het
onderwijs. Andere dimensies, zoals arbeid, inkomen, deelname aan (politieke) macht,
gebruik maken van juridische regels en formele rechten, huisvesting en gezondheid
blijven dus buiten beschouwing. Op al deze dimensies echter blijkt de genoten
onderwijsvorm een goede indicator te zijn van de relatieve positie op de andere
dimensies. De klassenmaatschappij blijkt in toenemende mate een
opleidingsklassenmaatschappij geworden, passend bij een post-industriële
maatschappijvorm.
Onderwijs is misschien wel het voornaamste toedelingsinstituut in onze
samenleving. De toegang tot een (aantrekkelijke) baan en een (goed) inkomen is
sterk afhankelijk van de onderwijsvorm die men heeft genoten. Bestaande
maatschappelijke ongelijkheid wordt weerspiegeld in het onderwijs en wordt vooral
via het onderwijs overgedragen op volgende generaties.
De ongelijke deelname aan diverse vormen van onderwijs is een van de best ge-
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documenteerde feiten in de sociologie. Het percentage leerlingen uit zogeheten lagere
milieus dat doorstroomt naar hogere vormen van onderwijs (voortgezet en hoger) is
in Nederland altijd opvallend laag geweest, zeker in vergelijking met andere landen.
Aan het eind van de jaren vijftig kwam acht procent van alle studenten in het
wetenschappelijk onderwijs (WO) uit lagere milieus. Thans is dat percentage ongeveer
zestien. Een zeer mager resultaat in dertig jaar. De deelname van vrouwen in het WO
is de laatste tien jaar sterk toegenomen, vooral uit de middelste en hogere milieus.
De deelname van lagere milieus aan het secundaire onderwijs laat een duidelijke
verbetering zien, zowel voor jongens als voor meisjes.
De ongelijkheid in en door het onderwijs is derhalve in de periode 1955-1985
verminderd, maar niet verdwenen. Een onderzoek uit 1977, waarbij 37000 leerlingen
werden getest gaf aan dat 27 procent van de arbeiderskinderen de hoogste testscores
bereikte, tegen 41 procent uit de middengroepen en 52 procent uit de hogere groepen.
De verklaring van deze verschillen geven nog steeds stof voor veel wetenschappelijke
speurwerk. Uit dit zelfde cohort-onderzoek bleek dat bij gelijke prestaties op de
toetsen leerlingen uit lagere milieus naar minder hoge onderwijsvormen worden
doorverwezen (zie uitvoeriger hierover het WRR-rapport Basisvorming in het onderwijs
en de daarin aangehaalde literatuur). Leden van zich emanciperende maatschappelijke
groepen moeten het altijd beter doen dan de gevestigden. De middelmatigen uit de
gevestigde groepen hebben betere kansen dan de middelmatigen uit de niet-gevestigde
groepen, soms zelfs betere dan de besten uit de niet-gevestigde groepen.
Tien procent van de leerlingen komt in het speciaal onderwijs terecht en de
milieufactor weegt hier zeer zwaar. Vele van deze leerlingen hebben een of meer
(medische) handicaps. Daarnaast sluit ongeveer 20 procent van alle leerlingen in het
voortgezet onderwijs met moeite hun scholing af op LBO-b-niveau. Dit niveau levert
bijna geen kansen op een arbeidsplek meer op. Dus bijna 30 procent van alle leerlingen
komt in de zeer nabije toekomst in de gevarenzone doordat zij vlak vóór of al in de
definitieve bezemwagen van de Grote Ronde van Nederland terechtkomen. De harde
kern van een harde maatschappelijke ongelijkheid in onze samenleving wordt
gevonden bij deze groepen en bij hun toekomstige kinderen. Een drastische inspanning
van bedrijfsleven, overheid en onderwijs om snel wat te doen aan déze ‘lost
generation’ is dringend nodig om hen in een adequate onderwijsvorm praktijkgericht
op het minimaal noodzakelijke onderwijspeil te brengen. Het gaat om één van de
drie en die ene is een echte, die óók bij de samenleving hoort.
MAVO-gediplomeerden worden steeds vaker vervangen door HAVO-gediplomeerden,
HAVO-gediplomeerden door HBO- of WO-gediplomeerden (waarvan de meesten dus
nog steeds van goede komaf zijn). Er is iets vreemds aan het Nederlandse
onderwijssysteem ten aanzien van maatschappelijke ongelijkheid. In tegenstelling
tot vele andere landen valt de definitieve beslissing in het onderwijssysteem voor de
meeste leerlingen reeds op twaalfjarige leeftijd, een leeftijd waarop nog niet iedereen
zich volledig ontplooid heeft. Die onderscheiding op het einde van de lagere school
betekent veelal een sociale scheiding. Het huidige secundaire onderwijs in Nederland
is zeer sterk selecterend in tegenstelling tot bij voorbeeld dat in de VS. Bij het tertiaire
onderwijs in Nederland is het daarentegen precies omgekeerd. In de VS wordt veel
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minder streng geselecteerd in het secundaire, maar juist veel strenger in het tertiaire,
waar verschillen, ook tussen universiteiten, worden erkend. De combinatie van strenge
selectie in het secundaire en matige selectie in het tertiaire onderwijs levert naast
verspilling van talent een impliciete en vermoedelijk onbewuste bescherming van
de middelmaat uit de hogere milieus op, en een instandhouding van maatschappelijke
ongelijkheid over de generaties heen. Een verlegging van de selectie op twaalfjarige
leeftijd naar zestien of achttien en tweeëntwintig jaar en een groter accent op
kwaliteitsverschillen in het tertiaire onderwijs zou hier naar mijn mening op zijn
plaats zijn ter vermindering van een systematische en hardnekkige maatschappelijke
ongelijkheid, voor een groot deel gebaseerd op de willekeur van het kosmisch toeval
(zie ook hoofdstuk 27 van deze bundel).

4 Gevolgen
Korte en lage scholing brengt lange werkloosheid voort. De ongeveer 25-30 procent
van de jongeren die in de onderwijsgevarenzone zitten, hebben een niet onaanzienlijke
kans tot levenslange werkloosheid te worden veroordeeld (immers als de werkloosheid
zal verminderen - rond 1995? - zullen de huidige jonge langdurig werklozen
vermoedelijk worden voorbijgelopen door de jongere generaties die dan van school
af komen).
Ook al zal de komst van de informatiesamenleving niet alle ongeschoolde
handarbeid overbodig maken, toch is uit de combinatie van lage scholing en geringe
kansen op de arbeidsmarkt een relatief grote groep van potentieel maatschappelijk
uitgestotenen (objectief en subjectief) te verwachten. Vooral voor deze groep zullen
de uit de armoede- en ongelijkheidsliteratuur bekende negatieve gevolgen van
maatschappelijke ongelijkheid gaan gelden: laag inkomen, slechte huisvesting, geringe
deelname in maatschappelijke en politieke organisaties, geringere benutting van
formeel toegekende rechten, veel overlast, lawaai en verontreiniging in de directe
woonomgeving, gezondheidsklachten. Er is in de Nederlandse samenleving een groep
aan het ontstaan die kan worden gekenmerkt door multipele deprivatie en daarmee
samenhangende multipele stress. Een deel van deze groep, de buitenlandse
werknemers, heeft bovendien nog een formeel slechtere rechtspositie. Wat zijn nu
de problemen van deze groep en welke argumenten zijn primair te geven om aan de
maatschappelijk ongelijke positie van deze groep bijzondere zorg te besteden?
Het probleem van maatschappelijke ongelijkheid in het algemeen en van deze
groep in het bijzonder is de cumulatie van nadelen van ongelijkheid in combinatie
met de intergenerationele overdraagbaarheid. (Ondanks alle theorieën over
rechtvaardigheid à la Rawls, Tinbergen e.a. is er tot nu toe bijzonder weinig gedaan
aan een theorie van intergenerationele rechtvaardigheid.)
Als maatschappelijke ongelijkheid op acht à tien dimensies willekeurig zou zijn
verdeeld over de bevolking, dan zou de onaanvaardbaarheid en onrechtvaardigheid
veel minder snel aanwezig zijn: de ene ongelijkheid zou de andere compenseren.
Eén van de telkens terugkerende argumenten vóór het streven naar vermindering van
de
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maatschappelijke ongelijkheid, is dat men de ongelijke waardering van verschillen
tussen mensen wil baseren op eigen verdienste of eigen wanprestatie. Met andere
woorden: de voorstanders van minder ongelijkheid trachten te komen tot een zo groot
mogelijke analogie met de spelsituatie met ongeveer gelijke startposities en gelijke
startgelden. Daarna zullen en kunnen zich verschillen manifesteren. Waarschijnlijk
is daarom het spel voor velen zo aantrekkelijk: hier gelden gelijkheid en ongelijkheid
in aanvaardbare mengsels.
Naarmate een samenleving over meer dimensies meer spel-achtige
verdelingssituaties weet te creëren, zal die samenleving ook meer leden aanspreken
en kan die samenleving ook meer leden aansporen zich in te zetten. Inzet hoort ook
bij het spel. Meer dimensies geven meer mogelijkheden tot prijzen (zelfstandig
naamwoord) en meer prijzen (werkwoord) werkt stimulerend. Ook Okun benadrukt
uit efficiencyoverwegingen deze meer-dimensionaliteit van maatschappelijke
verdeelcriteria (Okun 1975). In de vs vormden het leger, de muziek en de sport
belangrijke maatschappelijke mobiliteitskanalen voor de negers, en historisch zijn
deze instituties de voorlopers in gelijkheidsbevordering. Criteria voor gelijkheid en
verschil moeten derhalve tussen instituties ook zo veel mogelijk verschillen. Het
onderwijs zou de alles naar zich toe trekkende magneetfunctie moeten durven
verliezen.
De cumulatie van voorrechten via het cluster ‘herkomst - onderwijs - arbeid inkomen - politieke macht - formele en informele rechten’ vindt zijn weerspiegeling
in een cumulatie van nadelen en ellende via hetzelfde cluster. De geografische lokatie
van deze cumulatie van deprivaties zijn de groeiende probleemhaarden van de
binnensteden.
De intergenerationaliteit van de cumulatie van problemen vormt een belangrijk
argument voor vermindering van ongelijkheid. Meervoudig gedepriveerden hebben
een veel geringere mogelijkheid tot respect van anderen (ondanks de heilige schijn
van verbale uitingen in die richting) en tot het verwerven van zelfrespect (ondanks
hun woorden dat ze het wel redden). Ze hebben ook een veel geringere mogelijkheid
tot het daadwerkelijk ondervinden en beleven van menselijke waardigheid, ook al
zijn er gelukkig prachtige uitzonderingen op deze regel. Op grond van eerbied voor
het kosmisch toeval heeft iedereen recht op het verwerven van zelfrespect. Een
blijvend argument tegen gecumuleerde maatschappelijke ongelijkheid is juist deze
zorg voor het zelfrespect. Armen en meervoudig gedepriveerden hebben nogal vaak
een gering gevoel van eigenwaarde, een grote kans op zelfverachting, en deze twee
psychische eigenschappen leveren een forse bijdrage aan het in stand houden van
vicieuze cirkels in één mensenleven en over de generaties. Een veel grotere
diversificatie van criteria voor respect aan de top van de samenleving zal theoretisch
de mogelijkheden van zelfrespect aan de ‘bottom’ vermeerderen. Een van de eerste
mogelijkheden daartoe is het afzweren van de op een ruimtelijke metafoor berustende
termen ‘hoog’ en ‘laag’ en de stilzwijgende morele waarderingen die deze termen
meekrijgen. De lagere aardlagen van de Grand Canyon zijn naar mijn mening mooier
dan de hogere. De hogere zijn wel harder.

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

44

5 Overheid en markt
Maatschappelijke gelijkheid is géén waarde die op zich zelf nastrevenswaardig is
(dit is de vergissing van Nieuw Links geweest en van de bij logische analyse zinledige
uitdrukking ‘gelijkheid behoort de opbouw van de samenleving te beheersen’ uit het
boekje Tien over rood (1966). Het streven naar vermindering van cumulerende
ongelijkheid wordt ingegeven door de zorg voor de realisering van andere waarden,
namelijk waardigheid en ontplooiing van de persoonlijkheid, hetgeen, als het goed
is, een ander woord is voor vrijheid.
Vermindering van systematisch cumulerende ongelijkheid staat dus ten dienste
van de handhaving van zelfrespect van zo veel mogelijk, in principe alle, leden van
de samenleving. De vorm waarin de zorg voor dit respect en zelfrespect tot uiting
komt, en de maatschappelijke organisatiewijzen waarop die zorg tot stand kan komen,
laten zich niet bij voorbaat bepalen. Die zorg is niet per definitie in goede en veilige
handen bij de overheid. Soms zal de overheid de systematische cumulatie van
ongelijkheid kunnen corrigeren, hetgeen in de verzorgingsstaat op enkele dimensies
geprobeerd is. Maar in deze correctie liggen zowel de kiemen voor nieuwe
ongelijkheden alsook de mogelijkheid tot nieuwe aantastingen van het zelfrespect
onder andere door de te grote afhankelijkheid van die overheid of, van de door de
overheid betaalde professionele deskundigen.
Bij de pogingen van de overheid maatschappelijke ongelijkheid te verminderen
zijn twee wetmatigheden te onderkennen:
- algemene (wettelijke) maatregelen, genomen en vaak gelegitimeerd ten behoeve
van de meest gedepriveerden, komen in de praktijk van de toedeling meer ten
goede aan de middengroepen en de groep net daar boven: van de verzorgingsstaat
hebben de middengroepen en de professionele klasse het meest baat gehad;
- de specifieke (wettelijke) maatregelen, genomen ten behoeve van de meest
gedepriveerden, komen in de praktijk van de toedeling het meest ten goede aan
de ‘topdogs’ van de ‘underdogs’. De meest gedepriveerden blijven hierdoor de
moeilijkst bereikbare groepen, terwijl zij de aandacht het hardst behoeven.

Handhaving van zelfrespect voor zoveel mogelijk leden van de samenleving kan
zeker gepaard gaan met de erkenning van verschillen en het benadrukken van
ongelijkheidssystemen. Als bij voorbeeld de relatieve versterking van de markt als
toedelingsmechanisme ten opzichte van de overheid op vele plaatsen in de
samenleving meer mogelijkheden biedt tot verwerving van zelfsrespect - door een
baan, een eigen inkomen, een eigen huis, door een bepaald succes of door een
zelfgekozen onderneming te zien slagen - dan is er geen reden om gelijkheid per se
via de overheid na te streven. Wel heeft de markt in zijn eendimensionaliteit van
waardering op geld de mogelijkheid in zich elke diversificatie van waarderingscriteria
tegen te gaan. Maar elk goed geleid bedrijf weet dit en benut de diversificatie, die
de overheid vaak niet gegund wordt.
Het is naar mijn mening derhalve onjuist om bij het vraagstuk van de maatschappe-
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lijke ongelijkheid markt en overheid tegen elkaar uit te spelen: de markt heeft in haar
werking een cumulatieve tendens, die de overheid telkens maar weer en telkens op
andere plaatsen en met andere middelen zal moeten corrigeren, opdat een belangrijke
waarde van onze cultuur in acht genomen worde, namelijk de waardigheid van elke
mens, ongeacht aard, aardigheid, positie, positiviteit, toekomstverwachting en
handelwijzen in het verleden.
Het is wellicht goed eraan te herinneren dat deze waarde van gelijke aanspraak
op respect voor ieder individu historisch eerder van joods-christelijk dan van Griekse
oorsprong is en eerder spiritueel dan materieel bedoeld was, eerder voor het
ontoegankelijke hiernamaals dan voor het gangbare hier en nu bedacht was. Het
befaamde Mattheüs-effect, tussen de regels van mijn beschouwing, mag volgens
enkele theologen dan ook niet in materiële zin gebruikt worden. Ik doe dat
uitdrukkelijk wel en met name vanuit het oogpunt van de maatschappelijke en
sociologische gevolgen van gecumuleerde ongelijkheid. De maatschappelijke kosten
van systematisch cumulerende ongelijkheid zijn groot. Volgens P. Blau hangt de
grote mate van criminaliteit en geweld in de Amerikaanse samenleving sterk samen,
niet met armoede per se, maar met armoede in die geografische gebieden die
gekenmerkt worden door grote economische ongelijkheid. Het is deze specifieke
combinatie van factoren die de maatschappelijke kosten beïnvloeden (Blau and Blau
1982).
Een pluralistisch maatschappelijk bestel met zoveel mogelijk dimensies van
ongelijkheid en per dimensie verschillende belonings- en waarderingscriteria zal een
vitaler en werkzamer aandeel leveren in de maatschappelijke ontwikkeling dan een
op één of twee dimensies verknoopte samenleving. In zo'n pluralistisch bestel bestaan
uiteraard veel verschillen en onderscheidingen en dus uiteraard ook veel
ongelijkheden, met name door de sociologisch naar mijn mening noodzakelijke
processen van onderscheid-scheiding-binding en binding-scheiding-onderscheid. De
verhouding tussen deze vele verschillende systemen van ongelijkheid, tussen de te
onderkennen dimensies van ongelijkheid binnen en tussen maatschappelijke instituties,
is een van de interessante studieobjecten voor een sociologie van instituties.
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5 De staat en het welzijn van de burgers
1 Inleiding
Het thema ‘Minder staat - meer welzijn?’ suggereert een rechtstreekse rekenkundig
vast te stellen relatie tussen staat en welzijn, op te vatten als twee kwantitatieve
grootheden. Aanleiding voor deze nadruk op kwantiteit is er natuurlijk wel. De
boekhouding van de Staat der Nederlanden vertoont in de rechterkolom al enkele
jaren grote tekorten, die o.a. op welzijn en welzijnsbevordering verhaald moeten
worden. Daar kan wel wat van af, zegt men dan, wederom suggererend dat welzijn
uit één stuk is. Er mogen minder stukjes kaas uit het vuistje worden uitgedeeld. De
stukjes moeten bovendien kleiner gesneden worden en liefst geheel in eigen keuken
worden bereid. Privatisering van twintig seconden geluk, zoals de sterreclame ons
dagelijks voorhoudt.
Een rekenkunde van het maatschappelijk welzijn staat in een zeer beroemde Hollandse
traditie. Wie nog eens ter lering of tot genoegen Spinoza ter hand neemt, wordt
getroffen door de exacte benadering van het welzijn des mensen. Bijvoorbeeld in
Boek III van de Ethica lezen we enkele definities van menselijke toestanden, die ook
heden ten dage met welzijn verbonden worden:
‘Blijheid is 's mensen overgang van geringer tot groter volmaaktheid.’
‘Droefheid is 's mensen overgang van groter tot geringer volmaaktheid.’
‘Liefde is blijheid vergezeld door de voorstelling van een uitwendige oorzaak.’
‘Zelfverachting is uit droefheid slechter van zichzelf denken dan billijk is.’
‘Zelfverheerlijking is blijheid vergezeld door de voorstelling van een of andere door onszelf
verrichte daad, waarvan wij menen, dat zij door anderen wordt geprezen.’
(Spinoza, 1979:183, 185, 192 en 193)

Boek III wordt gevolgd door het boek over de menselijke knechtschap en de Ethica
wordt besloten met het boek over de macht van het verstand of de menselijke vrijheid.
Zouden we Spinoza enigszins anachronistisch een welzijnsfilosoof of
welzijnssocioloog mogen noemen? Wat gaat er schuil achter de fascinerende cadans
van deze ‘more geometrico’, deze geometrische denkwijze? Kan de staat ooit de
uitwendige oorzaak zijn van blijheid van mensen? Hoe vertaalt men Spinoza's termen
‘salus’
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en ‘salvatio’ het beste in goed hedendaags Nederlands? Met ‘welstand’, zoals de
oudste Nederlandse teksten doen, of met moderne termen als ‘heil’ of ‘redding’ of
‘redzaamheid’, of zoals de Engelse vertalers doen met ‘well-being’ of soms met
‘welfare’?
De hier opgeroepen vragen raken aan de thema's die in het werk van Stalpers steeds
aan de orde zijn gekomen: zelfbehoud en aanpassing, welzijn en cultuur (Stalpers,
1964). Stalpers heeft in een discussie in Kerk en Wereld in 1974 een door mij snel
en stevig genoteerde omschrijving van welzijn gegeven, die vermoedelijk onbedoeld
iets weg heeft van Spinoza's ‘bene agere et laetari: wel te doen en blij te wezen’.
Welzijn is bij Stalpers de fundamentele instemming met het bestaan, dat je ‘ja’ zegt,
uiteindelijk ‘ja’ zegt tegen het bestaan, dat goed of slecht mag zijn geweest. De
uiteindelijke bevestiging van alles wat we meemaken of meegemaakt hebben, dat is
‘well-being’. Ik kom zo dadetijk nog op deze mooie definitie terug.
De centrale vraag in mijn bijdrage is echter ruimer: welke verantwoordelijkheid
dient de overheid te blijven dragen voor het welzijn van haar burgers en hoe verhoudt
deze verantwoordelijkheid zich tot die van individuele burgers, van primaire
netwerken, van het particulier initiatief of de markt. Deze vraag kan natuurlijk niet
zonder enige omschrijving van ‘welzijn’ beantwoord worden, maar tevens dient aan
de orde te komen de vraag om welke burgers het gaat. Gaat het om ieders welzijn
of kunnen we het bevorderen van welzijn van specifieke groepen of categorieën van
burgers tot de specifieke verantwoordelijkheden van de staat rekenen? Ik ben daarom
bang dat dit hoofdstuk nu ook minder over ‘de staat’ en meer over ‘welzijn’ zal gaan.
De staat heeft naar mijn mening in elk geval een blijvende verantwoordelijkheid
voor het welzijn van de zwaksten in de samenleving. Deze stelling wil ik in het hier
navolgende beargumenteren (Spinoza zou zeggen ‘bewijzen’) en ik eindig deze
argumentatio met een conclusio over de toedeling van verantwoordelijkheden van
de staat, gezin, markt en particulier initiatief.
Ik wil hiertoe de hoofdstelling systematisch in vier vragen uiteen leggen, vragen
die in de sociologische literatuur over welzijn of welfare steeds terugkeren. De vier
vragen zijn:
1.
2.
3.
4.

Wie zijn de zwaksten en waar zijn zij in de samenleving te lokaliseren?
Moeten ze geholpen worden en zo ja wat moeten ze dan krijgen?
Hoe moeten ze geholpen worden?
Hoe moet de hulpverlening gefinancierd worden?

Deze vier vragen, ontleend aan het boek Dimensions of social welfare policy van
Gilbert and Specht (1974), kunnen natuurlijk ook empirisch geformuleerd worden:
wie krijgt wat op welke wijze via welke financiële regimes? Ik benader het onderwerp
opzettelijk normatief in de hoop enig nieuw inzicht te krijgen in de relatie
staat-burgerwelzijn.
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2 De lokalisering van de zwaksten in de samenleving
Er is vaak bezwaar gemaakt tegen de nogal vage en onbepaalde term ‘zwaksten in
de samenleving’. Wisselend denkt men dan aan de sociaal zwakke gezinnen, de
kansarmen, de laagstbetaalden, de meerjarig echte minima. Zelf zou ik het begrip
ook willen gebruiken voor de zwakzinnigen, de gehandicapten, de kinderen met
leermoeilijkheden en algemener de personen met een zwakke gezondheid of een
zwak gestel. Vaak vergeet men in deze opsomming de langgestraften, de psychiatrisch
gestoorden, de personen met een zwak zenuwgestel. Andere equivalenten voor de
zwaksten zijn de achtergestelden of groepen in achterstandssituaties.
Nu wil ik proberen in deze bonte en onsystematische opsomming zodanig orde aan
te brengen, dat oude en lastige vragen opnieuw beantwoord kunnen worden. Ik
gebruik hiervoor nu eens niet het sociaal-wetenschappelijke jargon, maar de vier
L-en van de Indiase activist Mahatma Gandhi, wiens sociale denkbeelden over mens
en maatschappij niet zouden misstaan in het Handboek voor Welzijnssociologie.
Gandhi's antwoord op de vraag wie de zwaksten zijn is eenvoudig. Het zijn: the
least, the last, the lost, en the latest. Met deze vier categorieën valt veel te doen,
zowel maatschappelijk als wetenschappelijk.

2.1 The least
The least zijn: de minsten, met de bijbelse connotatie van de minsten der mijnen.
Het gaat hier om de minst draagkrachtigen, de armoedzaaiers of financieel
gedepriveerden. De deprivatie is absoluut of relatief en vanuit de betrekkelijke luwte
van de verzorgingsstaat zijn we gewend geraakt deprivatie uitsluitend nog relatief
op te vatten. Toch heeft de Indiase econoom Amitai Sen naar mijn mening overtuigend
beargumenteerd dat de armoede absoluut te bepalen is (Sen 1981). De Riksjarijder
in Calcutta herinnert ons aan deze absolute grens.
In Nederland is de grens van de minstdraagkrachtigen weliswaar naar boven
verlegd, maar deze situatie moet gezien worden in relatie tot de duizend boodschappen
die via de televisie ook deze groepen bereiken, namelijk om vooral aanzien en
tevredenheid te verwerven door de constante bevrediging van de behoefte aan
goederen. Ondanks de verkleining van de inkomensverschillen tussen modaal en
minimaal in de periode 1972-1981, is het moeilijk rondkomen op het bijstandsniveau.
In ons onderzoek in Leiden naar 120 huishoudens die als cliënt van de Gemeentelijke
Sociale Dienst leven op een minimum, blijkt de relatieve deprivatie vervangen te
worden door de multipele deprivatie: een gebrek of een tekort valt nog inventief op
te vangen, maar komen problemen tegelijk, zoals financiële, gezondheids-, relatie-,
schulden reparatieproblemen, dan is een punt van break down ook in Nederland snel
bereikt (Engbersen en Van der Veen, 1987).
De veranderingen in de gezinssamenstelling maken de locatie van de
minstdraagkrachtigen zichtbaar: gezinnen met slechts één inkomstenbron en meer
afhankelijke personen tegelijk. In deze situaties blijkt de minste positie ineens door
de generaties overdraagbaar: in het genoemde onderzoek komen gezinnen voor die
al gedurende
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drie generaties vaste klant van de GSD zijn. Arme ouders krijgen arme kinderen. Waar
hebben deze minstdraagkrachtigen vooral behoefte aan? Geld en goede woorden en
een beetje raad om op cruciale momenten de verstandigste keuze te doen.

2.2 The last
De tweede categorie noem ik de laatsten: de na-komertjes in maatschappelijk opzicht.
Degene van wie gezegd wordt: ‘Daar heb je hem ook weer’. Het zijn de dommen,
de mentaal gehandicapten, de niet-mee-kunnen-komers, de goedgelovigen, de
zwakbegaafden, de zwakgezonden en de personen met zwakke zenuwen. Laat ik
hiervoor de algemene term ‘gehandicapten’ gebruiken. In alle lagen van de bevolking
zijn ze te vinden. Als deze personen jong en klein zijn, wekken ze vertedering en
medelijden, maar als ze oud geworden zijn irritatie, afgrijzen en wanhoop. Sociale
isolatie is meestal het maatschappelijke antwoord. De verst strekkende bezuinigingen
die de laatste jaren in de verzorgingsstaat aan de gang zijn, vinden in stilte plaats en
treffen deze groepen. Zij kunnen immers geen gebalde vuist in schreeuwend
groepsverband maken. Het zijn de maatschappelijk devianten, de gestigmatiseerden,
die een bijna dagelijks gevecht leveren om een identiteit. In onze termen van welzijn
hebben zij een voortdurende strijd te leveren om fundamenteel te kunnen instemmen
met een bestaan dat getekend is met een of meer handicaps. Het zijn stille, vaak
teruggetrokken figuren, die daarom niet gemakkelijk sociaal te lokaliseren zijn.
Waar hebben zij vooral behoefte aan? Ook hier in enkele woorden samengevat:
geld, en goede woorden, opbeurende woorden voor als ze in de put zitten, maar
bovenal: techniek en goede voorzieningen. Wil de overheid deze technische
hulpmiddelen en voorzieningen voor deze groep beschikbaar blijven stellen?

2.3 The lost
Ik kom bij de derde categorie: de verlorenen. Degenen die hun hoofd verloren hebben,
soms hun hart, de in-de-put-geraakten, de gedeprimeerden, de scheefgegroeiden, de
drugsverslaafden. Ongelukkigen met vaak ongelukkige ouders. Veel criminelen,
groot en klein, horen tot deze categorie.
Ook hier stel ik mij de lastige vraag: ‘Waar hebben zij primair behoefte aan om
tot een zinvol bestaan te geraken?’ Goede woorden als ze in de put zitten, al of niet
gesproken door een therapeut. Geld en hulp om uit de put of uit de petoet te geraken.
Ook hier valt de combinatie op van geld en goede woorden. Is hier de aangewezen
vorm van hulp professionele hulp? Soms, niet altijd, ik kom hier in paragraaf 4
speciaal op terug.

2.4 The latest
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De laatste categorie zijn de laat-komers, letterlijk te nemen in tijdelijk opzicht: de
generatie die telkens achter het net vist; die in te drukke en volle kleuterscholen
begon, de lagere school met grote klassegrootte doorliep, op een te volle arbeidsmarkt
terechtkwam en het voorspelbare vooruitzicht heeft om later na een niet altijd
arbeidzaam leven lang te moeten wachten op de schaarse plekjes in de
bejaardentehuizen. Dit allemaal in de hoop dat hun pensioen en AOW nog door de
samenleving
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zal worden opgebracht. Het zijn de leden van verloren generaties, die - ongeacht hun
bekwaamheden - buiten boord vallen, in onze Nederlandse situatie zeer langdurig
geen werk vinden, geen werk kunnen vinden. Zij lopen daarbij de objectieve en
subjectieve kans in die situaties te komen verkeren, die we onder de eerste drie
categorieën hebben beschreven.
Langdurige werkloosheid - een tweede onderzoek dat onze afdeling verrichtte leidt in een groeiend aantal gevallen tot langdurige slapeloosheid en langdurige
medische klachten. Wat hebben deze groepen nodig? Kansen, banen vooral, en wat
mij daarbij opvalt is dat er wel een speciaal programma is uitgedokterd voor de ‘lost
generation’ aan de universiteiten - naar mijn mening terecht. Niettemin wordt dan
een soortgelijk lost-generation programma voor de onderkant van de onderwijsladder,
de IBO- en LBO-ers, node gemist.
Met de vier L's van Gandhi kunnen ook voor onze samenleving de zwaksten van die
samenleving worden gelokaliseerd. Categorie 1 en 3 hebben als kenmerk de
overdraagbaarheid over generaties van de welzijnstekorten. Categorie 2 en 4 hebben
dit minder, zij het dat zij niet helemaal milieu-onspecifiek zijn.

3 Waartoe hulp?
Ik kom nu toe aan de tweede vraag. Moeten de vier L's van Gandhi geholpen worden,
en zo ja, wat zouden ze dan moeten krijgen? Voordat de wat-vraag wordt beantwoord,
wil ik de weinig gestelde vraag, nl. moeten ze eigenlijk wel geholpen worden, niet
ontvluchten. Moet je niet eerst de vraag stellen of je personen in een zwakke positie
door ze op een bepaalde manier te helpen niet blijvend in die zwakke en dan
afhankelijke positie houdt. Heel kernachtig laat deze situatie zich beschrijven aan
de hand van het indringende boek van James Freeman Untouchable, de
levensgeschiedenis van één van India's 100 miljoen paria's (Freeman 1979). De door
Freeman langdurig bestudeerde en onderhouden onaanraakbare was lichamelijk te
zwak voor een baantje bij de wegenbouw. Maar door de bij elkaar gebedelde
aalmoezen kon hij ook nooit de lichamelijke fitheid bereiken om uit die put van
afhankelijkheid en armoede te geraken. De antropoloog-onderzoeker werkte dus
impliciet mee aan deze uitzichtloze positie door mee te doen aan de aalmoezen. (Het
boek heeft dan ook een dramatische afloop.)
Dit is het klassieke thema van zelfstandigheid versus afhankelijkheid. Geldt dit ook
voor de onaanraakbare, de sociaal onbereikbare groepen in de Nederlandse
samenleving? Waartoe dient de hulp?
Ik heb hier een eenvoudig antwoord op. Personen die in armoedige situaties leven
hebben een geringe mogelijkheid om ook maar een begin aan zelfrespect te verwerven;
te komen tot een situatie waarin ze zichzelf in de ogen willen en durven kijken en
zo doende enige trots te ontwikkelen, noem het waardigheid, human dignity. Niet
gelijkheid of vrijheid is het doel van hulpverlening. Deze begrippen wisselen boven-
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dien zo sterk van context dat ze meestal een pragmatisch handelingsgevolg missen.
Bij hulpverlening in elke samenleving, dus ook in de verzorgingsstaat, gaat het
uiteindelijk gewoon om de waardigheid van elke persoon niet vertrapt of afgeschreven
te worden, zoals ondernemers in boekhoudkundige sommen hun machines afschrijven.
Een ander woord is autonomie, zelf-bestemming. Is deze zelf-bestemming in elke
situatie en op elke plek in de samenleving te bereiken? Met andere woorden, hoe
context-onafhankelijk is dit doel van hulpverlening?
Om deze lastige vraag te beantwoorden geef ik een klein citaat uit de roman van
Solzjenitsin Eén dag van Ivan Denisovitsj:
‘(...) Hij had die dag het ene buitenkansje na het andere gehad; ze hadden
hem niet in de petoet getrapt; ze hadden de ploeg niet naar die ijskoude
buitenkolonie gestuurd; hij had bij het middageten een extra bak havermout
weten te bemachtigen; de ploegbaas had het rapport over de gedane arbeid
geschreven; hij had een muur opgetrokken en hij had dat gedaan met
machtig veel genoegen; hij had dat brok hakmes in de barak weten te
smokkelen; hij had 's avonds iets weten los te krijgen van Tsezar; hij had
die tabak kunnen kopen. En hij was niet ziek geworden; hij was er fijn
doorgerold (....)’ (p. 200-201)
In dit citaat herken ik weer Stalpers' definitie van welzijn: instemming met het
bestaan, ook al zijn de omstandigheden ‘against all odds’. Het ja-zeggen tegen de
eigen situatie als pragmatische toetssteen van welzijn hoeft niet per se uitgelaten te
geschieden, vrolijk, fantastisch. Welzijn is ook aanwezig indien men, na veel wikken
en wegen, en na veel ondervonden leed, kan zeggen: ondanks al deze dingen, is de
situatie toch goed of, iets minder hoogdravend, toch goed uit te houden.
Deze pragmatische toets is een psychologische categorie, maar het pragmatische,
in filosofische zin dan, is het feit dat deze situatie handelingsgevolgen kent die ook
zichtbaar en ervaarbaar zijn. Als categorie verschilt de toets wel van persoon tot
persoon en van situatie tot situatie en deze principiële variabiliteit of
context-gevoeligheid, maakt naar mijn mening ook dat categoraal welzijnsbeleid
vaak niet aan zijn hoge doelstellingen beantwoordt. Ik ga daar nu niet op in, maar
vat de antwoorden op deze tweede vraag nog eens samen. De vraag waarom hulp
geboden moet worden wordt negatief beantwoord: opdat niet te veel mensen de
mogelijkheid tot het verwerven van enig zelfrespect wordt onthouden. De vraag
waartoe hulp geboden wordt, wordt positief beantwoord: opdat een situatie van
welzijn in Stalperiaanse zin wordt bereikt.

4 Hoe moeten de zwaksten geholpen worden?
Doel van de hulpverlening is vergroting van zelf-bestemming, waartoe ook de
zelfaanvaarding te rekenen valt. Maar let nu op: bij de hulpverlening is er vaak sprake
van een duivelse werking van goede bedoelingen. Er zijn vele onvoorziene gevolgen
van voorzieningen te voorzien en daarom wil ik deze derde vraag (hoe er geholpen
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moet worden) toespitsen op de vraag: ‘Slaat de hulpverlening niet verkeerd terug op
de hulpbehoevenden?’

De vijf kringen van de autonomie.

Als men autonomie of zelfbestemming beschouwt als de steen, geworpen in de
vijver van iemands bestaan, dan zien we om de plaats van die steen een groot aantal
kringen ontstaan. Met deze kringen probeer ik wederom met een niet-conventioneel
beeld een groot deel van de hulpverleningsarrangementen in de verzorgingsstaat en
de daarbij opkomende vragen kernachtig aan de orde te stellen.
Gebrek aan autonomie wordt nogal eens geweten aan de afwezigheid van gelijke
rechten of gelijkberechtiging. De zichtbare verschillen in autonomie moeten worden
weggewerkt met het opheffen van formele achterstanden: zo zijn veel
emancipatiebewegingen begonnen. Ik noem dit de eerste kring rondom de autonomie.
Maar als men gelijke rechten nastreeft, zal een berg sociaal-wetenschappelijke
literatuur en onderzoek aangeven, dat ‘de iure gelijkberechtiging’ pas echt ‘de facto’
kan worden bereikt indien aan voorwaarden is voldaan. Voorzieningen, materiële
en immateriële voorzieningen in de vorm van professionele hulp, heten dan voorwaar-
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denscheppend te zijn. Ik noem dit de tweede kring in de vijver van autonomie.
Het gebruik van voorzieningen is echter maatschappelijk bepaald en gebonden.
Er bestaat weer een andere berg sociaal-wetenschappelijke literatuur en onderzoek
om aan te geven dat er een ongelijke toegang is te constateren tot die diverse
voorzieningen. Dit is de derde kring.
Toegang is echter op zijn beurt sterk afhankelijk van probleemdefinities. De door
onderzoek in kaart gebrachte loop van cliënten naar allerhande voorzieningen toont
reeds de trits voorziening - toegang - professionele probleemdefinitie. Verandering
van toegang doet vaak verandering van probleemdefinitie ontstaan en omgekeerd.
De problemen en hun definities vormen dus de vierde waterkring (wees gerust, ik
ga niet alle kringen af zoals in Dantes Hel).
Voorziening, toegang en probleemdefinitie door de professionele hulpverlener/ster
beïnvloedt uiteindelijk het probleembewustzijn van de hulpbehoevende. Aan de rand
van de vijver gekomen veroorzaakt de steen van de autonomie de vijfde en laatste
kring: die van het probleembewustzijn, dat zelf echter weer een sterk psychologische
categorie is - weliswaar beïnvloed door de andere kringen, die meer maatschappelijk
zijn te noemen.
De duivelse werking van de goede bedoelingen van de hulpverlening kunnen vooral
verhelderd worden door te wijzen op de principieel verschillende aard van de hier
onderscheiden verschijnselen. De autonomie is een non-comparatief begrip, dat wil
zeggen dat autonome mensen hun autonomie niet ontlenen aan een vergelijking met
de situatie of het leven van anderen. Zo kunnen de hoogste ellende en de hoogste
rijkdom aan elkaar raken, zo kunnen rijke en arme stoïcijnen met elkaar discussiëren
over de voor- en nadelen van rijkdom respectievelijk armoede voor het vinden van
de juiste gemoedstoestand, welzijn of geluk. Als non-comparatief verschijnsel is
autonomie in bepaalde zin onafhankelijk van de omstandigheden.
Alle andere verschijnselen in de vijf kringen rondom autonomie zijn daarentegen
comparatief: gelijke rechten ten opzichte van anderen, gelijke voorwaarden of
voorzieningen, gelijke kansen op toegang tot die voorzieningen en de vergelijking
van professionele hulp: als deze wordt verruimd voor de ene groepering, dan ook
voor de andere. In dit opzicht wordt de deprivatie van welzijn in de zin van hulp,
voorziening en toegang, altijd als relatief ervaren. Het zijn dit soort sociale
vergelijkingen die het onrechtgevoel aanwakkeren en daarmee bron van onwelzijn
worden.
Ik kan het ook algemener zeggen: de comparatieve weg van welzijnsbevordering
bevat een aantal putten, pittfalls, waar men in blijft zitten. Door het ijverige streven
naar de gelijke bedeling van voorzieningen, kansen en rechten, kan het ‘waartoe’
van hulpverlening, de fundamentele instemming met het bestaan, uit het oog verloren
worden. Men verliest de eigen waardigheid uit het oog en vervolgens het zelfrespect.
Dit kan men de zachte toedekking van de voorzieningenstaat noemen en het zou een
verklaring kunnen vormen voor het feit dat zovelen er relatief op vooruit gegaan
zijn, maar toch leven in wat Thoreau zo treffend genoemd heeft: de staat van ‘quiet
desperation’ (Stalpers, 1964: 27), stille wanhoop of gelaten uitademen. De
‘desperation’
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verhindert de inspiratie en de aspiratie.
Habermas komt er met het begrip ‘kolonisering van de leefwereld’ ook dichtbij.
Misschien helpt hier een vergelijking met de reële wereld van het kolonialisme. In
een fascinerende psycho-biografie van Gandhi beschrijft de Indiase socioloog Ashis
Nandy (1983) de typische psychologie van het kolonialisme en de niet-gekoloniseerde
geest, gerepresenteerd in de ouder geworden Gandhi, niet de jonge Engelse advocaat
Gandhi. Het boek heeft als ondertitel ‘Loss and recovery of self under colonialism’.
Stalpers zou hier ‘aanpassing en zelfbehoud’ schrijven.
Nandy beschrijft drie psychische reacties op de koloniale situatie:
a. De onderworpenheid, het geïnternaliseerde kolonialisme: men heeft de normen
van de overheersende partij als vanzelfsprekend overgenomen.
b. De comparatieve concurrentie: Indiërs begonnen zich te ontwikkelen naar het
wat Nandy noemt ‘net-zo-goed-als-zij’-syndroom: wij kunnen net zo goed
tennissen, hockeyen, cricketen, studeren, besturen als jullie, Engelsen. Dit
syndroom vindt men ook in welzijns- en emancipatiestrevingen: wij
(gehandicapten, negers, vrouwen, lagere klassen enzovoort), wij krijgen net zo
veel als zij, doen het net zo vaak als zij, zijn net zo vrij als zij, zijn net zo als
zij.

De vergelijkingen produceren onvrijheid en juist niet de situatie van welzijn als
zelfbestemming.
c. De Gandhiaanse manier werd nu juist gekenmerkt doordat hij geen van deze
twee wegen bewandelde. Hij ging een andere weg en zei: ik doe het op mijn
manier en op mijn termen. Ik verdraag geen culturele dominantie en het
interesseert me niet hoe ik moet zijn in jouw termen. Autonomie en
zelfbestemming als non-comparatief verschijnsel. Bij deze vorm van
zelfbestemming wordt de buitenste kring van het probleembewustzijn en de
probleemdefinitie anders. Ook het probleembewustzijn kan dan non-comparatief
worden.

5 Kunnen we conclusies trekken?
Zouden we uit het voorgaande enkele conclusies kunnen trekken met betrekking tot
de vraag naar de verantwoordelijkheidstoedeling van welzijn in onze samenleving?
Met de moeizaam ontwikkelde pragmatische toets van welzijn en het onderscheid
in comparatieve en non-comparatieve elementen in het welzijnsstreven, zou men een
groot aantal taken nog eens opnieuw onder de loep kunnen nemen. Moeten ouders
weer terug naar hun kinderen op hun oude dag, zoals oud-minister Brinkman graag
zou zien gebeuren in een zorgzame samenleving? Wie zorgt er voor de langdurig
zieken, de krankzinnigen, de volwassen geworden autistische kinderen, de mentaal
dement geworden bejaarden? Wie begeleidt het sterven? En hoe worden al deze
activiteiten, die in principe non-comparatief bij kunnen dragen aan het welzijn van
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een zeer belangrijke invloed op het comparatief worden van welzijn? Ik stel al deze
vra-
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gen maar, opdat U er zich met mij van bewust wordt dat ze niet meer allemaal in het
resterende gedeelte van dit betoog kunnen worden beantwoord. U moet ook niet Uw
eigen antwoord met het mijne vergelijken, alleen, omdat ik ervoor of erop gestudeerd
heb.
Ik trek aarzelend enkele conclusies voor mijzelf.
Als het antwoord op de vraag, wie moet helpen en wie moet betalen, voor het
grootste gedeelte gelegd wordt bij de markt, dan zie ik een blijvende belemmering
voor het verwerven van zelfrespect en waardigheid van veel burgers. Ook de markt
werkt sterk comparatief. Als de verzorgingsinstellingen niet bestonden zouden ze
moeten worden uitgevonden.
Als op dezelfde vragen geantwoord wordt: de eigen kring, de eigen
familie-solidariteit of het eigen initiatief van groepen, dan zou ik dit als zelfgekozen
en zelfgevonden vorm van welzijnsbevordering zeer toejuichen. Consequent autonoom
blijven en dus zoveel mogelijk ook niet afhankelijk worden van de overheid. Indien
echter deze vorm van solidariteit van boven af wordt afgedwongen à la Brinkman,
dan vindt eenzelfde belemmering van welzijn plaats als bij de markt. Als ouders en
kinderen weer opnieuw door de financieringssystemen gedwongen worden voor
elkaar te zorgen en als zij systematisch aan elkaar gekoppeld worden, dan wordt de
zelfbestemming en zelfaanvaarding van beiden belemmerd.
De zorg voor het welzijn door de staat raakt naar mijn mening nooit het eigenlijke
doel. De staat schept voorwaarden, in de comparatieve vorm die ik heb aangegeven,
die soms wel, soms niet het doel van welzijn doen bereiken. De rol van de staat zou
ik immers negatief willen formuleren: het wegnemen van de belangrijkste deprivaties,
vooral van situaties van multipele deprivatie, opdat mensen zichzelf en de zin van
hun bestaan zoveel mogelijk behouden.
De staat dient te allen tijde zuinig te zijn. Ik bedoel dit niet eens primair in
financieel-economisch opzicht. De staat dient zuinig te zijn in het bewandelen en
het bevorderen van de comparatieve weg. Die weg zal heel vaak een doodlopende
weg blijken te zijn. Minder staat zou dus inderdaad kunnen leiden tot meer welzijn,
zij het dat de comparatieve elementen in het door mij bepleite en door Stalpers zelf
vele jaren geleden geformuleerde welzijnsbegrip dan niet meer gebruikt hoeven te
worden.
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6 De maatschappelijke betekenis van armoede
1 Inleiding
Armoede wordt gewoonlijk geassocieerd met het verkeren in slechte tot zeer slechte
levensomstandigheden. Het levenslot laat mensen in de steek. Daar kunnen
verschillende oorzaken voor zijn, zoals het plotselinge verlies van betaald werk, een
ongeluk dat iemand arbeidsongeschikt maakt, een echtscheiding, waardoor een vast
levenspatroon drastisch verandert of een langdurige ziekte. Met uitzondering van
het risico van echtscheiding zijn de meeste risico's in onze samenleving via het sociale
zekerheidssysteem verzekerd. Daarnà bestaat het sociale vangnet: de Algemene
Bijstandswet. Echter de uitkeringshoogte kan op een of andere manier onvoldoende
blijken te zijn, waardoor de levensomstandigheden slechter worden tot het
ondraaglijke toe.
Of iemand zijn of haar levensomstandigheden als ondraaglijk ondervindt hangt af
van veel factoren. Er is steeds een persoonlijke waardering van de uiterlijke
levensomstandigheden. Of deze levensomstandigheden als ‘armoede’ aangemerkt
kunnen worden is echter van méér afhankelijk dan van persoonlijke beoordeling
alleen. Armoede is primair een maatschappelijk verschijnsel in die zin dat het slaat
op de duidelijk zichtbare en waarneembare relaties tussen personen en groepen van
personen in de samenleving. ‘De armen’ zijn als groep min of meer herkenbaar en
zijn te onderscheiden van de groep die tot de rest van de samenleving behoort. De
groep armen wordt op een bepaalde manier ‘apart’ gezet. Deze vorm van sociale
isolering heeft vele historische voorbeelden, maar de functie ervan is constant dezelfde
gebleven: men hoort wel bij de samenleving, waarvan men hulp en steunt ontvangt
(in de vorm van aalmoezen in de middeleeuwen tot bijstandsuitkeringen heden ten
dage), maar men hoort er niet (meer) vollédig bij. De rest van de samenleving spant
zich in voor de ‘ongelukkige’ leden, die om een of andere reden afhankelijk geworden
zijn. Er ontstaat een sociale afhankelijkheid die ook in een uitgewerkt stelsel van
juridische rechten en verplichtingen aanwezig blijft. Schaamte, vernedering, vernederd
worden, op je plaats gewezen worden, zijn begrippen waarmee de sociale ervaringen
van de groep armen in élke samenleving beschreven kunnen worden. Armen zijn de
gedeklasseerden: ze zijn uit een aanvaarde sociale klasse naar een andere, minder
aanvaarde klasse verwezen. In onze Nederlandse samenleving zou deze ervaring
vooral
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aangetroffen kunnen worden bij degenen die op een sociale uitkering zijn aangewezen.
De uiterlijke en zichtbare levensomstandigheden van de leden van deze groep kunnen
antwoord geven op de vraag óf er in Nederland nog of weer armoede heerst en wie
dan vervolgens tot de armen gerekend kunnen worden.
Met de verwijzing naar deze omstandigheden wordt armoede in eerste instantie
beschouwd als een maatschappelijk en niet als een individueel verschijnsel. Bovendien
slaat het begrip primair op levensomstandigheden, op een bepáálde manier van leven,
van handelen of behandeld wórden door de maatschappij als geheel en minder op de
subjectieve beoordeling van de eigen situatie. Deze maatschappelijke betekenis van
het begrip ‘armoede’ valt geenszins samen met de betekenis die het begrip ‘armoede’
in het economische en sociologische wetenschappelijk onderzoek heeft gekregen.
Het begrip ‘armoede’ (the concept of poverty) heeft in dit onderzoek vele uitwerkingen
en operationaliseringen gekregen, waarbij absolute en relatieve, objectieve en
subjectieve of samengestelde maatstaven zijn ontwikkeld. Er zijn vernuftige
verfijningen aangebracht in de loop van het armoedeonderzoek. Een toetssteen voor
de bruikbaarheid en de geldigheid van dergelijke maatstaven is evenwel of in de
gebruikte omschrijvingen nog iets van deze maatschappelijke betekenis van armoede
over gebleven is.

2 Waaraan een definitie van armoede dient te voldoen
Om de toets met de maatschappelijke betekenis te doorstaan moeten de in de
wetenschap ontwikkelde definities en maatstaven van armoede aan verschillende
criteria voldoen.
Ten eerste moet een bepáálde relatie met de common-sense-betekenis van armoede
behouden blijven. In de common-sense worden met armoede nog steeds die
omstandigheden aangeduid die ‘naar’, ‘naargeestig’, ‘armoedig’, ‘verpauperd’,
‘mistroostig’ zijn. Slechte huisvesting met kapotte ramen, deuren of meubelen, slecht
of weinig te eten, een slechte gezondheidstoestand, vaak ten gevolge van de slechte
behuizing en het slechte voedsel. Armoede staat steeds in het teken van het tekort:
te weinig behuizing, voeding, kleding. Van dit objectieve waarneembare tekort
worden andere tekorten afgeleid: een volkomen gebrek aan levensvreugde, vaak een
volkomen gebrek aan zelfrespect - mede ten gevolge van de ondervonden
vernederingen - gebrek aan scholing of relevante informatie en indien onverwachte
problemen of calamiteiten zich voordoen (een ongeluk, een sterfgeval, ziekte, een
gestolen goed) geen mogelijkheid om financieel de kosten, die het onverwachte
voorval met zich meebrengt, op te brengen. Door dit onvermogen aan problemen het
hoofd te bieden blijft de situatie bestaan of verergert deze zich. Het geheel aan
kenmerken staat bovendien in het teken van sociale afstand: bij de ‘nette’ leden van
de samenleving wekt armoede wrevel op, het stoort. Soms wordt deze wrevel
afgewenteld op de armen zelf: ze hebben het aan zich zelf te danken, ‘the disrespectful
poor’.
Ten tweede moet een wetenschappelijke omschrijving van armoede een relatie
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houden met hetgeen in de geschiedenis als armoede is beschreven. De armoede van
de jaren dertig heeft bepaalde kenmerken gehad (het fietsplaatje, het stempellokaal).
Ook als in de hedendaagse samenleving die kenmerken niet meer op precies dezelfde
manier aanwezig zijn, moeten toch sóórtgelijke kenmerken aan te wijzen zijn
(vernederend wachten, vormen van stigmatisering, afhankelijkheid, onmacht bij
calamiteiten en dergelijke). Als die historische lijn op geen enkele manier meer te
herkennen valt, dan wordt het de vraag of het begrip ‘armoede’ op zijn plaats is.
Zonder dat men hoeft te vervallen in een romantisering van armoede in het verleden
en zonder dat uitsluitend Dickensiaanse toestanden als armoede gelden, zullen sociale
kenmerken van armoede, zich uitend in de sociale verhoudingen en gedragswijzen
tussen groepen onderling en tussen bepaalde groepen en de staat, continu aanwijsbaar
moeten blijven. De beschrijving van ‘Der Arme’ door de socioloog G. Simmel in
1908 kan als voorbeeld hiertoe dienen: Simmel legt de formele kern van de armoede
bij de exclusivering (uitsluiting) van de armen ten opzichte van de gevestigden én
bij het publieke karakter van de reactie van de gemeenschap op de groep armen.
Welnu, hoewel de vormen van exclusivering en de vormen van de publieke reactie
naar tijd en plaats zullen blijven verschillen, ligt een constante in het begrip ‘armoede’
in deze zichtbare groepsverhoudingen. Armoede is immer relationeel.
Ten derde zal een wetenschappelijke armoededefinitie een relatie moeten houden
met veranderingen in de welvaart in een samenleving. Indien de algehele welvaart
stijgt en de inkomensverdeling niet heel erg scheef is en ongeveer constant gebleven
is in de periode van welvaartstijging, dan zal de groep armen verhoudingsgewijs
kleiner moeten worden. Ook al neemt men aan dat bij stijgende welvaart de behoeften
van een ieder toenemen - en er dus een relatieve achterstand voor de laagstbetaalden
blijft - dan zal toch de maatschappelijke betekenis van armoede afnemen, in casu zal
er minder armoede te constateren zijn. Zo is in de periode 1950-1980 het
consumptiepeil van de Nederlandse bevolking drastisch verhoogd en daarmede
armoede als levensomstandigheid verminderd. Omgekeerd: als er een periode van
relatieve welvaartsvermindering of stagnatie optreedt, zoals de afgelopen acht jaar
het geval is geweest, dan zal armoede op een bepaalde manier en op
specifiek-bepaalde plekken opnieuw kunnen verschijnen.
Armoede is door de tijd variërend en daarmee in zekere zin relatief. Maar wanneer
een samenleving uit zeer véél welvarende leden bestaat en uit 20 procent minder
welvarende, dan wordt die 20 procent laagstwelvarenden niet ‘automatisch’ arm,
omdat men in welvaart achter blijft bij de anderen. Op een bepaald niveau houdt
relatieve deprivatie op een toestand van deprivatie te zijn.
Ten vierde dient armoede onderscheiden te blijven van maatschappelijke
ongelijkheid. Hoewel armoede een vorm van maatschappelijke ongelijkheid is, valt
het er niet mee samen. In het hierboven gebruikte voorbeeld van een welvarende
samenleving, blijft wel ongelijkheid in bezit, inkomen en eventueel andere goederen
bestaan, maar hoeft van armoede geen sprake te zijn. Wanneer armoede gedefinieerd
wordt als de laagste 10 procent of 20 procent van de inkomensladder, zal er
logischerwijs steeds armoede zijn. Een dergelijk begrip is echter overbodig: men kan
dan beter de term: laagste inkomensklassen gebruiken. Slechts wanneer in of onder
deze
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10 procent of 20 procent personen aangetroffen worden waarbij de maatschappelijke
kenmerken van armoede te bespeuren zijn, kunnen maatschappelijke ongelijkheid
en armoede op elkaar betrokken worden: sociale ongelijkheid kan als een verklaring
worden gebruikt voor een eventuele permanente en persistente armoede.
Ten vijfde en laatste dient armoede niet gelijk gesteld te worden met gevoelens
van armoede. Armoede blijkt uit levensomstandigheden, dat wil zeggen uit
objectiveerbare kenmerken (bijvoorbeeld prijskopen, niet meer ‘uit’ gaan en
dergelijke). Hoewel armoede bijna altijd gepaard gaat met gevóelens van armoede,
mag uit een gevóel van armoede bij individuele personen nog niet automatisch de
aanwezigheid van armoedige levensomstandigheden worden afgeleid. Het niet kunnen
meedoen met de levensstijl van een bepaalde klasse kan gemakkelijk een
deprivatiegevoel oproepen, bijvoorbeeld de verarmde adel in de negentiende eeuw.
Verarming ten opzichte van een eerdere financiële rooskleuriger situatie kan eenzelfde
gevoel van tekortkoming oproepen. Sociale achteruitgang of sociale achterstand zijn
echter op zich niet identiek met armoede. Slechts wanneer deze achterstand gepaard
gaat met exclusivering ten opzichte van de gehéle gemeenschap en niet slechts ten
opzichte van een deel ervan en wanneer het leidt tot een publieke reactie ten opzichte
van de achterblijvers of achterstalligen (bijvoorbeeld een faillietverklaring, verkoop
van goederen en sociale bijstandsverlening) zou de maatschappelijke betekenis van
armoede toepasselijk kunnen zijn.
Uit het voorgaande blijkt dat bij de wetenschappelijke omschrijving van armoede
zich telkens weer een aantal problemen voordoet: hoe relatief is armoede en welke
consequenties zou de relativiteit kunnen hebben voor de begripsomschrijving? Hoe
verhouden objectieve en subjectieve elementen zich ten opzichte van elkaar? Hoe
worden de gekozen begripsomschrijvingen in een onderzoek nader
geoperationaliseerd? Hoe verhoudt het geoperationaliseerde begrip zich tot de - in
de politieke en maatschappelijke discussie - gebezigde begrippen?
Het in wetenschappelijk onderzoek gebruikte begrip ‘armoede’ hoeft geenszins
samen te vallen met het maatschappelijke. Immers het wetenschappelijke begrip mag
en moet in principe preciezer, technischer en systematischer zijn. Een probleem
ontstaat slechts dan wanneer het wetenschappelijke begrip bijna of geen herkenning
meer te weeg brengt ten aanzien van de maatschappelijke betekenis. Indien men
bijvoorbeeld armoede voor wetenschappelijke doeleinden zou operationaliseren in
het wel/of niet bezitten van een auto dan zou déze armoede-maatstaf in botsing komen
met de common-sense betekenis en met de maatschappelijke betekenis van armoede.
De maatstaf ‘meet’ dan kennelijk iets anders dan armoede. Met andere woorden: het
is van belang het onderscheid aan te houden tussen de betekenis van het begrip
armoede en het wetenschappelijk geoperationaliseerde begrip. De betekenis (meaning)
van het begrip heeft steeds te maken met de gevestigde en sociaal vastgelegde
connotaties (d.i. associatieve verbanden) en denotaties (d.i. verwijzing naar
feitelijkheden) van armoede. Bij de wetenschappelijke operationalisering van het
begrip gaat het soms om zeer technische beslissingen bij antwoorden op bepaalde
vraag/vragen uit een vragenlijst. De discrepantie tussen het begrip zoals bedoeld en
het be-
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grip zoals uiteindelijk gemeten, kan klein zijn. Indien de discrepantie groot is, zorgt
dit voor vele misverstanden. Om die reden is het goed nog eens de verschillende
problemen bij de omschrijving van armoede te bespreken.

3 Armoede-definities in het armoede-onderzoek
Bij de bepaling van wat armoede is en wie in een samenleving tot de armen gerekend
kunnen worden, komen steeds begrippenparen terug, zoals de volgende:
1 absoluut

- relatief

2 objectief

- subjectief

3 materieel

- immaterieel

4 economisch

-sociaal

5 relatieve deprivatie

- meervoudige deprivatie

6 statisch

- dynamisch

In de geschiedenis van het armoede-onderzoek hebben deze begrippenparen elkaar
ook opgevolgd en aangevuld. Zo begon Rowntree in 1901 een armoede-onderzoek
met een armoede-begrip, dat het ‘absolute minimum van louter fysiek overleven’
als uitgangspunt had en hij nam daarvoor als geoperationaliseerde maatstaf het
inkomen dat benodigd was om deze minimum-noodzakelijke levensgoederen te
kopen. Als minimum nam hij slechts de benodigdheden voor voedsel, kleding,
huisvesting en verwarming. Geen krant, tabak of bier, lidmaatschap van een (vak)bond
of andere door hem toen nog als ‘luxe’ beschreven goederen. In 1901 vond Rowntree
9,9 procent armen in de populatie van York (27,8 procent werd beschouwd als levend
op een secundair armoede-niveau). Hij deed nogmaals onderzoek in 1936 en in 1950.
Hij hield daarbij vast aan het begrip ‘absoluut minimum’, maar de tot dit minimum
noodzakelijke goederen werden enigszins uitgebreid. In 1950 hoorden daar wél de
krant en tabak bij. De gevonden 3,9 procent in 1936 en 1,7 procent in 1950 gaven
het gestegen welvaartspeil weer.
Uit deze drie onderzoeken van Rowntree werd door andere onderzoekers een
tweetal belangrijke conclusies getrokken:
1 een armoede-definitie zal ruimer moeten zijn dan het barre minimum van
benodigde levensgoederen;
2 ook Rowntree's objectieve begrip moest als relatief in de tijd gezien worden: in
1950 nam hij meer goederen op dan in 1901.

Een verruiming én een relativering van het armoedebegrip kwam tot stand. De
omschrijving en definiëring van armoede veranderde: men nam ook sociaal bepaalde
goederen op in een lijst van benodigdheden (vrijetijdsgoederen, vakantie, speelgoed
voor de kinderen en dergelijke) en men ging bij de omschrijving ook letten op de
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3.1 Absolute definities
Toch is de absolute definiëring van armoede nog niet geheel verdwenen in de
armoede-literatuur. De Indiase econoom Sen relativeerde in 1981 in zijn befaamde
Poverty and famines de relativering van de voornamelijk Westerse onderzoek(st)ers:
‘There is an irreducable core of absolute deprivation in our idea of poverty, which
translates reports of starvation, malnutrition and visible hardship into a diagnosis of
poverty without having to ascertain first the relative picture. Thus the approach of
relative deprivation supplements rather then supplants the analysis of poverty in
terms of absolute disposession’ (Sen 1981:13).
In de ‘visible hardship’ berust de maatschappelijke betekenis van armoede en
slechts met de erkenning van deze zichtbare moeilijkheden is een semantisch verband
aan te houden tussen bijvoorbeeld de discussie over armoede op wereldschaal (de
rijke en de arme landen) en een discussie van armoede in eigen land. Zonder zichtbare
moeilijkheden géén armoede. Als relatieve deprivatie in de plaats komt van een
‘hardere’ definitie van armoede dan kan het armoedebegrip vrij gemakkelijk aan
woordinflatie onderhevig zijn.
Verwant aan het onderscheid absoluut-relatief is het ook in verband met armoede
relevante onderscheid tussen noden en wensen (cf. Schuyt 1981). Er is veel
terminologische verwarring over dit onderscheid. Omdat noden - net als armoede relatief zijn naar tijd en plaats zou het onderscheid niet te handhaven zijn en zouden
de eigen wensen van de inwoners van een bepaalde samenleving als grondslag moeten
blijven dienen voor een armoedebegrip. Personen zelf zouden de experts over hun
eigen noden en wensen zijn en daarom zou slechts een relatieve benadering mogelijk
blijven. Uit het feit echter, dat het gemis van noodzakelijke levensgoederen (armoede)
altijd relationeel is ten opzichte van andere leden van een samenleving en naar tijd
en plaats relatief volgt nog geenszins dat het onderscheid tussen noden en wensen
zinloos wordt. Noden slaan op ‘visible hardship’ en zijn terug te voeren op
objectiveerbare toestanden in de sociale werkelijkheid: de consequenties van het
gemis aan noodzakelijke goederen zijn hard en zichtbaar (cf. O'Neill, Faces of hunger,
an essay on poverty, justice and development 1986). Wenselijkheden ten aanzien
van materiële, consumptieve of immateriële goederen betreffen nog niet gerealiseerde
toestanden en het gemis aan déze goederen zijn in hun consequenties van een ándere
aard. Het niet vervullen van wensen brengt meestal geen visible hardship mee. Met
andere woorden uit een logisch onderscheid in de status van de begrippn ‘needs’ en
‘wants’ is tevens een pleidooi af te leiden voor het handhaven van een onderscheid
tussen absolute en relatieve armoedebegrippen. Deze vullen elkaar - naar de woorden
van Sen - aan. In de rijke landen betreft armoede meestal voornamelijk het gemis
aan door ieder wenselijk geachte goederen. In de arme landen blijft armoede van een
absolute grootte (cf. Baybrooke 1987, Wiggins 1987).
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3.2 Relatieve definities
Het gebruiken van een relatieve-deprivatie-index in het huidige armoede-onderzoek
laat nog tenminste drie punten onbesproken:
1 Indien armoede begrepen wordt als een tekort (deprivatie) ten opzichte van de
rest van de bevolking, is daarmee nog niet per se gegeven dat de sociale
vergelijking moet ophouden bij de landsgrenzen of zich slechts op de éigen
bevolking dient te richten.
2 De oorsprong van het begrip relatieve deprivatie in de geschiedenis van de
sociologische theorie betrof een gelijktijdige vergelijking van een sociale groep
met zowel een (of meer) groep(en) bóven of beter af dan de eigen groep alsook
met een (of meer) groep(en) beneden of slechter af. Met andere woorden: er
ligt theoretisch in het begrip een vergelijking naar twee kanten. Indien in de
operationele meting van het begrip relatieve deprivatie systematisch slechts met
de hogere groepen wordt vergeleken, komt het resultaat van de meting
systematisch uit op grótere tekorten dan indien naar twee kanten zou zijn
gemeten. Immigranten bijvoorbeeld zouden zich eerder met slechtere dan met
betere situaties kunnen vergelijken.
3 Relatieve deprivatie-indexen, vooral indien deze voornamelijk bestaan uit het
meten van het wel of niet bezitten van bepaalde goederen, meten eerder een
gewénste levensstandaard dan armoede. Natuurlijk kan het gemis aan goederen,
die in onze samenleving normaal gesproken nodig zijn, zoals TV, telefoon en
douche, een ernstig tekort betekenen, maar als de lijst van goederen te
gemakkelijk wordt uitgebreid met bijvoorbeeld een bungalowtent, bandrecorder
of video, dan is het resultaat een hoog tot hoger percentage gedepriveerden. Als
déze vorm van deprivatie vervolgens wordt vermengd met of verengd tot
‘armoede’ kan de halve samenleving wel eens arm blijken te zijn. Een dergelijk
resultaat botst met de common sense, en met de maatschappelijke betekenis van
armoede. Als twee verschijnselen duidelijk van elkaar verschillen zal men die
verschijnselen ook met twee verschillende begrippen moeten benoemen.

Absolute en objectieve benaderingen van armoede hebben als kenmerk, dat weinig
rekening wordt gehouden met de beoordeling of mening van de personen zelf. Men
laat de grens bepalen door experts. Zoals er een relativering gekomen is van de als
te strikt gevonden absolute armoedebepaling, zo is er ook een subjectivering gekomen
van de objectieve benaderingen: de persoon is zelf expert. Gevraagd werd of men
met het beschikbare inkomen kon rondkomen en of het beschikbare inkomen
voldoende of onvoldoende was (Hagenaars 1985; Hagenaars, Vos en Van Praag
1987). Ook werd in onderzoek aan respondenten gevraagd wat naar hun mening het
inkomen was, dat huishoudens als zij minimaal nodig hadden. Op deze wijze konden
objectieve maatstaven vergeleken worden met een subjectieve beoordeling van eigen
inkomen of eigen situatie. In het geval het inkomen naar eigen oordeel te kort schoot,
werd aldus een subjectieve bestaansonzekerheid gemeten, die bij een opvallend aantal
niet samenviel met de objectieve bestaanszekerheidsgrens. Tussen
bestaansonzekerheid en armoede is géén noodzakelijk verband, maar
bestaansonzekerheid geeft een tweetal aanwijzingen:
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1 In hoeverre een officiële en objectieve bestaanszekerheidsgrens correctie zou
kunnen behoeven op grond van subjectieve ervaringen of levensomstandigheden.
2 Welke eigenschappen of levensomstandigheden kunnen worden aangetroffen
en bepalend kunnen zijn voor deze subjectieve bestaansonzekerheid.

In België is op deze wijze belangrijke voortgang gemaakt met het verkrijgen van
inzicht in achtergrondkenmerken van bestaansonzekere huishoudens: landbouwers,
ongeschoolden, werklozen, zieken of gehandicapten en gepensioneerden (Deleeck,
Berghman e.a. 1980). Cruciaal voor de interpretatie van bestaansonzekerheid in
relatie tot armoede is hoe in een interviewsituatie de semantiek is van de vraag naar
het ‘kunnen rondkomen’ en het ‘voldoende/onvoldoende’ zijn van het inkomen.
Duidt het antwoord op zo'n vraag op ondraaglijke levensomstandigheden of op iets
anders, bijvoorbeeld het ‘moeilijk hebben met het inkomen’. Vervolgens zou nader
kunnen worden onderzocht hoe en waarin de mensen die het moeilijk hebben en de
mensen, die echt armoede lijden, van elkaar verschillen. Het is niet uitgesloten dat
daarbij sommige personen die in armoedige omstandigheden leven hun complexe
situatie weergeven met een bevestiging dat ze ‘net de eindjes aan elkaar’ kunnen
knopen, terwijl omgekeerd de subjectief bestaansonzekeren in hun situatie aan idealere
omstandigheden refereren (Deleeck, Berghman e.a. 1980:138). De semantiek van
armoede en bestaansonzekerheid is nog nauwelijks onderzocht. Duiden de antwoorden
op de inkomensvraag op dissatisfactie met het inkomen of op reëel bestaande
armoede?
De andere gebruikte begrippenparen, namelijk materieel-immaterieel,
economischsociaal, kwantitatief-kwalitatief hebben vooral betrekking op de aard
van de goederen, op grond waarvan naar een armoedemaatstaf wordt gezocht.
Gebruikt men hiervoor bij uitstek op geld waardeerbare goederen of inkomsten of
ook moeilijker te kwantificeren waarden als ‘het hebben van sociale relaties’,
onderwijskansen en dergelijke? Toch is dit onderscheid niet erg scherp te trekken:
bijna alle consumptiegoederen zijn ‘sociaal’ in de zin dat ze hun waarde uiteindelijk
ontlenen aan de context van de maatschappij. Een maatschappij waarin veel waarde
wordt gehecht aan autobezit of een waarin het hebben van een vakantiehuis hoog
genoteerd staat, verschillen in de waardering van de al dan niet onmisbaarheid van
deze goederen. De op het bezit van een reeks van duurzame gebruiksgoederen en
andere comfortabele zaken gebaseerde levensstijlen, verschillen bovendien zeer per
sociaal milieu. Het verstoken zijn van deze goederen kán, maar hoeft niet per se op
armoede te duiden.
Als men de verschillende in diverse onderzoeken gehanteerde armoedebegrippen en
de daarbij passende operationalisaties in schema zet krijgt men het volgende overzicht:
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Uitgangspunt voor Begripsvorming
basic needs als inkomen als
uitgangspunt uitgangspunt

consumptiegoederen als
uitgangspunt
beleidsminimum food-ratio
(bijstandsniveau)

‘sociale’
goederen als
uitgangspunt
deelname aan
het sociale
leven, vakantie

objectief

voeding,
kleding,
huisvesting

subjectief

-

a) net
voldoende
b) minimum
inkomen dat
nodig is

a) minimaal
deelname ten
nodige voeding volle aan de
mogelijkheden
b) minimaal
van
nodige kleding maatschappij

absoluut

starvation,
hunger

-

biologisch
minimum aan
voedsel,
warmte en
kleding

relatief

voeding,
kleding,
huisvesting
plus vrije
marge

≤ 66% van
gemiddeld
inkomen

relatieve
sociale
deprivatie-index deprivatie-index

sociaal respect,
zelfrespect

bronnen: o.a. Sen 1981, O'Neill 1986, Hagenaars, De Vos en Van Praag 1987, De
Vries 1986.
In de cellen van dit schema staan de vaak gehanteerde operationaliseringen. Tussen
gehanteerde operationalisering en het uitgangspunt voor begripsvorming ligt soms
nog enige discrepantie. Welke consumptiegoederen neemt men op in een relatieve
deprivatie-index? Waar legt men het criterium van te veel/te weinig?
Naarmate de beslissingen bij operationalisering op technische gronden worden
genomen, wordt de kans groter dat de afstand tussen het begrip ‘armoede’, de
maatschappelijke betekenis ervan en de gehanteerde maatstaf ook groter wordt. Voor
de uiteindelijke bepaling hoe groot de groep armen is in een samenleving en op welke
afstand deze groep zich bevindt van de ‘gemiddelde bevolking’ maakt het zeer uit
wélke maatstaf gebruikt wordt (zie hiervoor Hagenaars, De Vos en Van Praag 1987).
De neiging bestaat om elke definitie van armoede als willekeurig te beschouwen,
vooral bij grootschalig onderzoek, waarbij zeer veel inkomens en consumptiegegevens
gebruikt worden (cf. Hageneers e.a. 1987). Toch is juist de toetsing aan de
maatschappelijke betekenis van armoede hier op zijn plaats. Uit de analyse van
armoede van Simmel (1908) blijkt dat armoede weliswaar steeds relatieve aspecten
houdt, maar dat in de gedragsgevolgen van de maatschappij ten aanzien van de als
armen bestempelden duidelijke en vaste patronen aanwezig zijn, ook door de tijd
heen. Om deze reden neemt Simmel zelf uiteindelijk een objectief criterium aan voor
de bepaling wie in een samenleving tot ‘de armen’ gerekend kunnen worden:
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‘For this reason no one is socially poor until he has been assisted. And
this has a general validity: sociologically speaking, poverty does not come
first and then assistance - this is rather fate in its personal form - but a
person is called poor who receives it’ (...). Consequently, in this sense
poverty cannot be defined in itself as a quantitative state, but only in terms
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of the social reaction resulting from a specific situation; it is analogous to
the way crime, the substantive definition of which offers such difficulties,
is defined as ‘an action punished by public sanctions’ (1908).
In dit citaat toont Simmel zich derhalve een pleitbezorger voor een
armoede-definitie die uitgaat van het door de publieke regels gekozen objectieve
criterium: het beleidsmatige minimum. De reactie van de staat máákt personen tot
een aparte, afhankelijke categorie, die als hulpbehoevend wordt gekwalificeerd.
De aard en de hoogte van deze hulp kan bepalen of naar ándere maatstaven deze
afhankelijke klasse nog verder in slechte tot zeer slechte armoedige
levensomstandigheden verkeert.

3.3 Meervoudige deprivatie als definitie
Het is opvallend dat in het hierboven gepresenteerde schema een aantal aspecten van
armoede niet genoemd worden. Door de nadruk op ‘inkomen en rondkomen’ lopen
de subjectieve en relatieve maatstaven het gevaar een bijna volledige weerspiegeling
te vormen van de bestaande inkomensverdeling in een samenleving. Door de nadruk
op het bezit van materiële goederen lopen de relatieve deprivatie-maatstaven het
gevaar een bijna volledige weerspiegeling te vormen van een heersende levensstijl
of consumptiepatroon. Met het in beschouwing nemen van meer sociale goederen is
slechts spaarzaam een begin gemaakt. Zo zou bijvoorbeeld toegang én feitelijk
gebruik van gezondheidszorg, toegang en feitelijk gebruik van
onderwijsvoorzieningen, voor personen zelf en/of hun kinderen, toegang en feitelijk
gebruik van andere door de maatschappij beschikbaar gestelde voorzieningen tot
andere resultaten kunnen leiden. Naar inkomensmaatstaven scoren personen die van
een studiebeurs leven hoog op de armoede-maatstaven, maar gezien de statistisch te
voorspellen maatschappelijke achtergrond van studerenden en studenten én gezien
de doorgangsfase van hun huidige situatie, is het de vraag of zij tot de groep armen
in de samenleving gerekend mogen worden. Studenten hebben een hoog
probleemoplossend vermogen.
Uit talrijk onderzoek blijkt nu juist dat armen dergelijke oplossingsvaardigheden
voor hun eigen situatie en ten tijde van calamiteiten veelal missen. Naast relatieve
deprivatie - studenten scoren hoog op relatieve deprivatie-indexen omdat ze vele
goederen nog niet in eigen bezit of nog niet nodig hebben - zou juist gekeken moeten
worden naar meervoudige deprivatie. Indien men op verschillende dimensies van de
verdeling van goederen en diensten in een samenleving tegelijk laag scoort, levert
de totaalscore juist een benarde situatie op: als men geen werk heeft, én slechts één
uitkering per gezin, lage of geen scholing, slechte of zwakke gezondheid en nog veel
probleemsituaties (ongevallen, ongemakken) ontmoet, dan is de kans het grootst dat
deze situatie als reële armoede bestempeld kan worden. De cumulatie van ellende is
meestal een waar kenmerk van armoede.
In plaats van ééndimensionale, op bezit gerichte relatieve deprivatieschaal zou
een meervoudige deprivatieschaal een realistischer beeld kunnen verschaffen. Als
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minder snel armoede te verwachten, dan wanneer weinig geld gepaard gaat met
gezondheidsproblemen.
De idee van een cumulatieve deprivatie-index is in Scandinavië ontwikkeld door
S. Ringen (1985 en 1987). Ringen noemt dit zelf, na een doordachte kritiek op
veelgebruikte armoede-maatstaven, de derde fase in de meting van armoede (Ringen
1985). Met de erkenning van de relativiteit van armoede naar tijd en plaats, bepleit
hij een reële en geen louter subjectieve armoede-maatstaf. Bij een tentatieve toepassing
van een multipele deprivatie-index vond hij voor Noorwegen een afname van armoede
in de periode 1968-1974-1981. Het aantal problemen dat een representatieve
steekproef uit de bevolking op verschillende maatschappelijke problemen tegelijk
ondervond was afgenomen in de loop der tijd. Het effect van sociale voorzieningen
op de frequentie en de oplossing van problemen en op de maatschappelijke
leefomstandigheden in het algemeen kan aldus worden geconstateerd. Sociale
voorzieningen én het feitelijk gebruik ervan kunnen op deze wijze als reële
inkomensbestanddelen worden opgenomen in een armoede-maatstaf. In een
beschouwing over sociale ongelijkheid heeft Schuyt (1987) eveneens op theoretische
gronden bepleit dat de armoede-haarden in een samenleving sociaal én geografisch
te lokaliseren zijn daar waar zich tekorten op vele dimensies van verdeling cumulatief
voordoen. Bij dergelijke groepen meervoudig gedepriveerden blijkt ook het niet
gebruik maken van overheidsvoorzieningen, zelfs als die speciaal voor hen gecreëerd
zijn, het grootst te zijn, zodat een permanentie en vicieusheid van armoede vooral
daar is aan te treffen (Schuyt 1987:54).
Een benadering van armoede die meer let op cumulatie van problemen, nadelen
en tekorten, geeft ook meer mogelijkheden om de dynamiek van armoede te
bestuderen. De vele op inkomensbestanddelen gerichte armoede-onderzoeken geven
meestal slechts een statische momentopname bij een gróte bevolkingsgroep (zie
bijvoorbeeld de 13 maatstaven van Hagenaars, De Vos en Van Praag). Processen
van sociale uitsluiting, marginalisering en vergroting van bureaucratische
afhankelijkheid bij groepen van meervoudig gedepriveerden en de daarbij optredende
sociale en psychische neveneffecten (demoralisering, zondebok-gedrag, victimisering
en stigmatisering, berusting in de uitzichtloze omstandigheden) kunnen worden
bestudeerd als men de blik richt op groepen die op veel dimensies tegelijk tekorten
vertonen. Dit is voor een groep langdurige minima gedaan in het boek Moderne
Armoede (Engbersen en v.d. Veen 1987). Ook het verloop in de tijd van deze tekorten
en hun onderlinge verband komt dan aan de orde. De sociologische relatie tot het
gedrag van ándere bevolkingsgroepen, die niet tot de armoedegroepen behoren, blijkt
van groot belang te zijn. Zo beschrijft W. Wilson in zijn The truly disadvantaged het
proces van verpaupering van negergetto's doordat de meer geslaagde negers uit de
getto's wegtrokken. De groepen die overbleven raakten economisch (ten aanzien van
de arbeid en arbeidsmarkt), sociaal én psychologisch (de voorbeeldfunctie van de
meer geslaagden) in een nauwelijk meer te verbeteren situatie. De cumulatie van
problemen bleek mede een gevolg van het gedrag van de minder gedepriveerden.
De duidelijke contouren van een permanente onderklasse tekenden zich af in de
binnenwijken van de grote Amerikaanse steden (Wilson 1987).
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Een dergelijke situatie kan zich als sociaal uitsluitingsproces (cf. Simmel) ook
voltrekken in de Nederlandse situatie. Niet de vraag wie, nu, anno 1991, arm is moet
als eerste beantwoord worden, maar de vraag welke sociale processen en sociale
condities nu, de basis kunnen leggen voor een situatie van reële én voortdurende
armoede en bittere levensomstandigheden in de nabije toekomst. Door de bestaande
onderzoekingen te analyseren is het mogelijk dergelijke condities te beschrijven en
sociale risico-groepen te lokaliseren. Deze groepen zijn:
- langdurige sociale minima met lage scholing (waaronder sommige langdurig
werklozen)
- sommige groepen buitenlandse werknemers/sters
- alleenstaande gezinshoofden met jonge kinderen
- sommige ouderen met uitsluitend AOW-uitkering
- sommige ouders met gehandicapte kinderen
- jonge alleenstaanden (18-30 jaar) zonder betaald werk en met weinig scholing
- sommige asiel-zoekers of ge-asieleerden.

4 Maatschappelijke groepen in de gevarenzone
Het centrale kenmerk van bovengenoemde groepen is dat zij op dit moment
voornamelijk of uitsluitend van een sociale of bijstandsuitkering moeten leven.
Hierdoor is hun bestaan in de meest letterlijke zin afhankelijk geworden van de
politieke besluitvorming en de maatschappelijke organisaties, die uitvoering geven
aan die besluitvorming (GSD, GAB, GAK, maatschappelijk werk). De invloed van de
groepen, die in de maatschappelijke degradatie-zone zitten, op de politieke
besluitvorming is nihil. De besluitvormers zelf weten meestal niet in welke situatie
de personen, waarover zij besluiten nemen, verkeren. De besluiten zijn vaak gebaseerd
op statistische macro-gegevens van geaggregeerde bevolkingsbestanden, of op
inkomensplaatjes. Dergelijke macro-gegevens kunnen het zicht op de micro-situaties,
waarop de gegevens betrekking hebben, soms volledig vertroebelen. Het gezicht van
de uitkeringsgerechtigde verdwijnt uit het beeld en daarmee verdwijnt vaak het inzicht
in de maatschappelijke werkelijkheid van die uitkeringsgerechtigden. Een verlaging
van een uitkeringsniveau op basis van macro-gegevens voor afzonderlijke regelingen,
kunnen het cumulatieve effect van die beknottingen op micro-niveau buiten beeld
houden. De economische en politieke gegevens over deze groepen dienen derhalve
aangevuld te worden met een duidelijke beschrijving van de verschillende
risicogroepen. Pas op basis van een dergelijke beschrijving kan een oordeel geveld
worden of en hoeveel personen binnen de risicogroepen die van een uitkering
afhankelijk zijn in directe, al dan niet modern genoemde, armoede leven. Ook de
verschillen tussen deze groepen moeten zichtbaar gemaakt worden. Immers ouderen,
die van een AOW-uitkering moeten leven maar het arbeidsproces voor goed verlaten
hebben, hebben andere noden en wensen dan jonge werklozen zonder scholing maar
met maatschappelijke aspiraties. Per risicogroep zou aldus de bedreigde kwaliteit
van het bestaan in kaart gebracht kunnen worden.
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Als aanvulling op het bestaande grootschalige onderzoek naar levensomstandigheden
van burgers, is kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de
levensomstandigheden van de voornaamste risicogroepen nodig om een geldig oordeel
over deze levensomstandigheden te kunnen vellen. Er blijkt een belangrijk sociaal
marginaliseringsproces plaats te vinden, dat deze groepen buiten de samenleving
plaatst (exclusivering à la Simmel), maar dat gaat tegelijk gepaard met een toename
aan bevoogding van de kant van de overheid. Deze twee met elkaar verweven, maar
niet met elkaar tegenstrijdige sociale processen, zijn van groot belang voor de
komende jaren: de vorming van een duidelijke en permanente onderklasse, naar het
begrip van Dahrendorf, is ook in Nederland aan de gang in de
probleemcumulatiegebieden van de grote steden. De aan de gang zijnde
marginalisering kan leiden tot permanente uitsluiting in de zin dat de maatschappelijke
positie op de volgende generatie wordt overgedragen en dat voor hen een terugweg
via opwaartse sociale mobiliteit, via arbeid of scholing, definitief wordt afgesloten.
Ook als de economie verbetert, zou deze groep verstoken kunnen blijven van de
voordelen van de verbeterde situatie. Daarnaast kan een toename van sociale controle
door de staat deze groep in een politiek ‘aparte’ status brengen: de status van zondebok
of zelfs van sociaal gevaarlijke groepering (les classes dangereuses). Het resultaat
van beide processen tegelijk kan een blijvende verpaupering van een deel van de
bevolking zijn temidden van een in welvaart stijgende bevolking. Dan zou op de
duur in de meest letterlijke zin van het woord armoede weer van toepassing worden.
Zover is het, naar mijn mening, nog niet, maar het sociale beleid van een lange reeks
van jaren ten aanzien van deze groepen kan het fundament voor hernieuwde armoede
in Nederland leggen.
Om deze en andere redenen is inzicht in deze sociale processen en in de
levensomstandigheden, op kwalitatief onderzoek gebaseerd, van belang.
Uit kwalitatief onderzoek bij enkele van deze groepen (onder andere Engbersen
en Van der Veen 1987, Woldringh e.a. 1987) blijkt een toenemende discrepantie te
ontstaan tussen de uitgangspunten van het huidige zorg- en zekerheidssysteem en de
maatschappelijke werkelijkheid. De economische recessie heeft deze discrepantie
aangescherpt. De in de verzorgingsstaat gegarandeerde bestaanszekerheid kan hierdoor
negatief worden beïnvloed. Niet het bestaan per se maar de minimale kwaliteit van
het bestaan wordt bedreigd.
In de kwalitatieve onderzoekingen komen zes punten naar voren die de kwaliteit
van het bestaan van uitkeringsgerechtigden dreigen aan te tasten:
1 de relatie tussen overheid en burger;
2 het inkrimpen van de sociale netwerken;
3 de beleving van de eigen situatie;
4 de strategieën om het hoofd boven water te houden;
5 de kansen voor kinderen;
6 de gezondheid.

4.1 De relatie tussen overheid en burger
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De terugtred van de overheid, zoals die vaak in nieuwe politieke ideeën wordt
verkondigd, blijkt voor de mensen, die voor het grootste deel van hun dagelijkse
bestaan
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afhankelijk zijn van de overheid, vertaald te worden in méér regels en méér controle
op de naleving van die regels. De herziening van het sociale zekerheidsstelsel heeft
slechts meer en onoverzichtelijker regels, meer uitkerings- en uittredingstrajecten
opgeleverd. Is het een paradox dat de terugtred van de overheid samengaat met meer
controle?
De aard van de relatie met de overheid en de daarmee verbonden rechten en plichten
blijken in de praktijk gerelateerd te zijn aan de soort instellingen, waar men mee te
maken krijgt.

De onvrijwillige instellingen
Er zijn instellingen, waar mensen niet omheen kunnen, omdat ze er afhankelijk van
zijn voor hun inkomen, huisvesting of gezondheid. Juist de mensen, die in
staatsafhankelijkheid leven hebben hier veel mee te maken. De relatie met
onvrijwillige instellingen kan een zware inmenging in het leven van mensen inhouden.
Men is er van afhankelijk en men zal zich aan de regels moeten onderwerpen, ook
al betekent dit dat velerlei privé zaken op tafel moeten komen. Wanneer bijvoorbeeld
de koelkast het begeeft en men geen geld heeft om een andere aan te schaffen, dan
moet men bij de Sociale Dienst verantwoorden waarom men geen geld opzij heeft
kunnen leggen voor de vervanging van dergelijke duurzame goederen. Bekend is
ook de controle op de leefeenheid bij vrouwen in de bijstand. Wil men een andere
woning, dan moet men bij het bureau huisvesting gaan verantwoorden waarom dat
nodig is. Wil men voor zijn of haar gezondheid naar een bepaalde arts, dan moet
men bij het ziekenfonds gaan vragen of dat wel vergoed wordt. Voor al deze
basisbehoeften is men afhankelijk van het oordeel van vertegenwoordigers/sters van
de overheid. Hoe knellend die band met de overheid wordt ervaren hangt af van de
beleving van afhankelijkheid. Er wordt enerzijds gesproken over de overheid als
betrouwbare kostwinner, anderzijds wordt de overheidsbemoeienis gezien als een
reductie tot onmondige hulpvragende.
Er zijn veel instellingen en iedere instelling kent weer haar eigen regels. Als
staatsafhankelijke kan men niet kiezen of men zich aan die regels wil onderschikken
of niet. Men heeft immers geen alternatieven.

De vrijwillige instellingen
Naast de instellingen waar men niet om heen kan, bestaan er instellingen die men
vrijwillig bezoekt om te voorkomen dat men wordt benadeeld of waarmee men juist
contact zoekt om er beter van te worden. We kunnen hier bijvoorbeeld denken aan
onderwijsinstellingen, Bureaus voor Rechtshulp, Sociale Raadslieden of het Algemeen
Maatschappelijk Werk (zie hoofdstuk 19 van deze bundel). De geringe
onderwijsdeelname en de onbekendheid met allerhande voorzieningen van de
laagstbetaalden is bekend. Bij deze groepen is herhaaldelijk een onder-consumptie
van sociale voorzieningen geconstateerd tegenover een over-consumptie bij de
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middengroepen. Niet alleen onbekendheid maar ook onvermogen speelt een rol bij
dit niet-gebruik. De hulpverlening is vaak zozeer geprofessionaliseerd dat het voor
veel mensen onmogelijk wordt om zelfstandig te opereren. Zo worden de staatsaf-
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hankelijken ook afhankelijk van deze vrijwillige instellingen wanneer zij hun rechten
willen effectueren.
Het valt te verwachten, dat door de terugtred van de overheid de
uitkeringsgerechtigden steeds meer in de knel komen te zitten: minder geld gaat
gepaard met meer voorschriften en meer controle. Enkele voorbeelden: veel
uitkeringen zijn lager en korter van duur geworden. In
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wordt geen rekening meer gehouden met de
kleinere kansen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten op de arbeidsmarkt. Voor het
gedeelte, dat men zou kunnen werken, krijgt men tegenwoordig een
werkloosheidsuitkering, waardoor men slechter af is. De voordeurdelerskorting maakt
het niet erg aantrekkelijk om door bijverdiensten een extraatje te verdienen. De
vertraging en de willekeur van de commissies, die de Wet op de Onbetaalde Arbeid
voor Uitkeringsgerechtigden moet toetsen, moedigt niet aan om langs officiële wegen
vrijwilligerswerk te verrichten. Zo zijn er meer regels te noemen, die belemmerend
werken op het eigen initiatief van mensen, die afhankelijk zijn van de onvrijwillige
instellingen. Hierbij valt op dat een beroep op eigen initiatief en verantwoordelijkheid
juist wordt belemmerd bij mensen, die van een uitkering afhankelijk zijn. Het wordt
moeilijk om uit deze cirkel van afhankelijkheid te geraken.

4.2 Het inkrimpen van sociale netwerken
Uit beschrijvend onderzoek naar armoede en bestaansonzekerheid is bekend dat de
inkrimping van sociale netwerken en daarmee van de leefwereld van
bestaansonzekeren kan leiden tot sociale isolatie (onder andere Bakke 1933, De Rooy
1979, Mack and Lansley 1985). Wanneer men zonder betaald werk komt te zitten,
verliest men in veel gevallen contacten met oud-collega's. Familieleden wonen vaak
niet meer bij elkaar in de buurt, zodat de praktische steun van familienetwerken aan
betekenis inboet. Men raakt meer aangewezen op dichterbij wonende vrienden. Altijd
blijft het probleem spelen, dat men gasten wil ontvangen en dat de financiële
speelruimte hiervoor vaak te klein is. Sommige mensen kiezen dan voor het steeds
minder ontvangen en bezoeken van mensen. Hetzelfde geldt voor de deelname aan
de voorzieningen op recreatief, cultureel en maatschappelijk terrein.
Uitkeringsafhankelijk zijn betekent dat men van voorzieningen, die voor iedereen
zijn gecreëerd, minder vaak tot helemaal niet meer profiteert.
De inkrimping van de leefwereld manifesteert zich op uiteenlopende terreinen,
die alleen in theorie van elkaar zijn te onderscheiden:
a de geografische mobiliteit neemt af, hetgeen tot uiting komt in: minder bezoek
aan ver weg wonende familieleden/kennissen, vakanties dichter bij huis, minder
uitstapjes, meer bezigheden rondom het huis;
b de maatschappelijke participatie vermindert, hetgeen zich uit in: minder
lidmaatschappen van clubs, verenigingen, politieke partij en vakbond,
belangengroeperingen; minder gebruik van voorzieningen op recreatief en
cultureel terrein; het verminderen van de kwaliteit van de informele netwerken,
die nodig zijn bij de hulp bij calamiteiten; de veranderde invulling van de eigen
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ruimte als tijdverdrijf zoals wandelen, rondhangen, windowshopping (Engbersen
en Van der Veen 1987:88-90).

Uit recent onderzoek van Woldringh (1987) blijkt dat de inkrimping van sociale
netwerken zich nog niet zo zeer voordoet bij de directe vriendenkring, maar wel in
het aantal vertrouwelijke contacten, dat men onderhoudt. Opvallend was dat vrouwen
in de bijstand en werkloze meisjes minder vertrouwelijke contacten rapporteerden
dan mannen met een uitkering. Woldringh heeft ook gekeken naar de mate waarin
men een beroep kon doen op anderen bij verschillende soorten problemen. Werkenden
gaven vaker dan werklozen aan dat ze gebruik kunnen maken van hun sociale netwerk
voor gezamenlijke activiteiten. Townsend (1987) besteedt hier ook aandacht aan,
maar het gaat hem om wederzijds hulpbetoon bij calamiteiten. Er blijkt een
significante samenhang te bestaan tussen een laag inkomen en het minder vaak
kunnen rekenen op hulp van anderen en hulp geven aan anderen.

4.3 De beleving van de eigen situatie, het beeld en het zelfbeeld
Een verschil in beleving van de situatie van uitkeringsgerechtigden en
niet-uitkeringsgerechtigden doet zich niet alleen voor als het om de financiën gaat,
maar evenzeer bij immateriële zaken. Belangrijk voor de beleving van de eigen
situatie is met wie men zich vergelijkt, of men verwacht dat de toekomst betere tijden
zal brengen (de al dan niet uitzichtloosheid van de situatie) en of men vindt dat men
zelf zinvol bezig is. Naast de herhaaldelijk geconstateerde berusting van veel
staatsafhankelijken is het van groot belang om de kleinere groep mensen, die niet
berust maar alternatieven zoekt om verandering in hun situatie te brengen, nauwkeurig
te volgen en te beschrijven (zie R. Jansen 1987). Het gaat hier niet alleen om de
actieve niet-actieven in sociale bewegingen rondom arbeid en inkomen, maar ook
in bewegingen van algemener maatschappelijke aard zoals milieu-, vredes- en
vrouwenbewegingen. Deze mensen proberen nieuwe sporen uit te zetten, nu de
ontwikkelingen in de samenleving hen schijnbaar op een dood spoor hebben gezet.
Bij het beeld dat men kan schetsen van de immateriële aspecten van de situatie van
staatsafhankelijken blijken van belang te zijn:
a de kijk op arbeid (arbeidsethos, bijstandsethos);
b het maken van sociale vergelijkingen (werkenden - niet werkenden; jong - oud;
autochtonen - allochtonen; uitkeringsgerechtigde groepen onderling; eigen
situatie - politiek Den Haag; vrouwen - mannen);
c vergelijkingen in de tijd (vroeger - toekomst; arbeid tijdens de
wederopbouwperiode - overbodigverklaringen nu);
d beslissingen binnen het eigen huishouden (hoe worden ze genomen, wie of wat
geeft de doorslag);
e stigmatisering (in hoeverre belemmeren ervaringen van stigmatisering het eigen
handelen);
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samenhangend, denkt men zelf enige invloed uit te kunnen oefenen op de
verbetering van de eigen situatie).
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4.4 De strategieën om het hoofd boven water te houden
Deze strategieën hebben vooral tot doel het huishouden draaiende te houden. In de
onderzoekingen worden genoemd:
a Prijskopen: de tijdrovende winkelactiviteiten, die mensen ontplooien om zo
goedkoop mogelijk inkopen te doen;
b Concentratie op de harde kern van de uitgaven: dit betekent eerst zorgen voor
huisvesting, voedsel en kleding en het behoud van een aantal duurzame
consumptieartikelen (televisie, wasmachine en koelkast) en de telefoon alvorens
aan andere zaken gedacht kan worden. Dit houdt meestal in, dat minder harde
zaken als vakantie, contact met vrienden en kennissen, abonnementen en
lidmaatschappen er bij inschieten.
c Schulden maken: ofwel het ene gat met het andere vullen. Vaak ontstaan
schulden wanneer men voor onverwachte uitgaven komt te staan. Op de lange
duur loopt dit meestal uit op een schuld, waarvan de aflossing niet meer op te
brengen is.
d Alternatieve strategieën zoals tweedehandskopen, ruilen van goederen,
uitwisselen van diensten, zoeken van bijverdiensten, steun krijgen van
familieleden (zie uitgebreider: Engbersen en Van der Veen 1987).

4.5 Kansen voor kinderen
In de discussie over het ontstaan van een onderklasse (Auletta 1982) of van een
armoedecultuur (Lewis 1961, Perlman 1976, Corcoran e.a. 1985) in Nederland zijn
de meningen verdeeld. De idee dat kansarmoede intergenerationeel overdraagbaar
is, maakt het zinvol apart aandacht te besteden aan kinderen, die in de
staatsafhankelijke milieus opgroeien. Bekend is dat ouders veelal proberen hun
kinderen zoveel mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving, ook als dit ten
koste van hun eigen mogelijkheden gaat. Maar problemen doen zich voor als de
huisvesting niet toelaat dat vriend(innet)jes thuis komen spelen of als de omgeving
te gevaarlijk is om buiten te spelen. Urgent worden de problemen als men geen idee
heeft van onderwijskansen en ook niet weet waar men die kennis kan verkrijgen. Het
gelijke kansen-debat in het onderwijs krijgt een nieuw vervolg in het gelijke
kansen-debat over onderwijs in relatie tot de toekomstige arbeidsmarkt, speciaal voor
de kinderen uit de kansarme milieus van blijvende uitkeringsgerechtigden (zie
hoofdstuk 4 en 27 van deze bundel).

4.6 De gezondheid
Uit de statistieken blijkt een groot verschil in levenskansen en sterftecijfers voor de
verschillende lagen van de bevolking (WRR 1987). Ook de frequentie van ziekte en
het gebruik van gezondheidsvoorzieningen blijken uiteen te lopen in de verschillende
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lagen. De vraag echter hoe een goed inkomen gepaard gaat met een redelijk goede
gezondheid en een laag inkomen vaker met een minder goede gezondheid is nog
nauwelijks beantwoord. De oorzakelijkheid van deze intrigerende gegevens leveren
grote bewijsmoeilijkheden op. Toch blijkt uit enkele armoedestudies, dat voeding
en gezondheid ernstig hinder ondervinden van een financiële noodsituatie. Voor
Nederland is onderzoek naar de specifieke relatie tussen gezondheidsproblemen en
uitkeringsgerechtigheid uiterst spaarzaam, zodat op dit terrein slechts onderzoek kan
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worden aangeraden. De te verwachten veranderingen in de financieringsstructuur
van de gezondheidszorg hebben echter directe consequenties voor een groot aantal
risico-groepen. Naast het financiële en sociale risico zouden deze groepen in de
toekomst ook een verhoogd gezondheidsrisico kunnen lopen. Slechte gezondheid
als cumulatie van ellende brengt vaak de laatste druppel, die de emmer van overvloed
doet wegvloeien.

5 Slotopmerking
De keuze voor de begrippen armoede, bestaansonzekerheid, uitkeringsgerechtigden,
voor nieuwe of voor oude armoede is slechts te maken op basis van gedetailleerde
studies van de feitelijke levensomstandigheden van een aantal aangeduide
risicogroepen. De risico's betekenen in de Nederlandse samenleving anno 1991 iets
anders dan in de situatie in de negentiende eeuw, toen de levensomstandigheden in
bittere armoede als volgt werden beschreven:
‘een huis in de vorm van meestal één kamer, waarin gekookt, gegeten en
gewassen en geslapen moest worden; geen vuilafvoer, geen riolering en
geen waterleiding. De voeding bestond vooral uit aardappelen, vlees was
te duur. Als men werk had waren de arbeidstijden 10-15 uur per dag, zes
dagen per week en hygiëne en veiligheid op de werkplek lieten te wensen
over. De gemiddelde levensduur van het volk was voor 1850 ongeveer 35
jaar, circa een op de vier kinderen stierf voordat het een jaar oud was’
(Van Loo 1987:25).
Die tijd komt nooit meer terug. Terecht werden deze toestanden als mensonwaardig
beschreven. Welke toestanden in deze tijd als mensonwaardig zullen worden
beschreven, hangt af van de wijze waarop menselijke waardigheid als zelfstandige
waarde omschreven en gehandhaafd wordt, en van de invulling die men nu en in de
toekomst wil geven aan een minimale kwaliteit van het bestaan.
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7 Wat sociale vernieuwing zou kunnen zijn
1 Inleiding
Van de top af gezien ziet de samenleving er anders uit dan wanneer men die door de
bril ziet van de burgers aan de onderkant van de samenleving. Van boven af is alles
nogal globaal, kwantitatief, administratief en legislatief. Van onderen ervaart men
de effecten en resultaten van al die legislatieve en administratieve inspanningen soms
zonder het te begrijpen, met ingehouden ongeduld en vaak met een enigzins
wanhopige berusting.
Een beleid van ‘sociale vernieuwing’ is er op gericht om de relatie tussen de
bovenkant en de onderkant van de samenleving te herstellen. Maar wat bedoelt men
eigenlijk met deze nieuwe woordcombinatie? Is ze bruikbaar en toepasbaar in het
overheidsbeleid en bruikbaar en toepasbaar op het lokale niveau van de gemeenten,
groot en klein? Is het geen hopeloos onbruikbare wollen-deken-term? Met de vraag
of zeer velen al jaren bezig zijn geweest met hetgeen we nu sociale vernieuwing
moeten gaan noemen, roep ik het probleem op naar de verhouding tussen de
werkelijkheid en de woorden, waarmee we die werkelijkheid weergeven. Iets kan
precies hetzelfde zijn ook al noemen we het niet zo. Omgekeerd kan je mooie
woorddefinities de lucht in slingeren, ja een hoge vlucht laten nemen, zonder dat ze
ooit nog aankomen. Van Mierlo had natuurlijk gelijk toen hij bij de Algemene
Beschouwingen (1989) er op aandrong het nieuwe begrip maar eerst eens handen en
voeten te geven.
Het herinnerde mij aan een artikel dat ik in 1984 in de boekaflevering van het
tijdschrift Beleid en Maatschappij had geschreven met als titel ‘De handen en voeten
van het beleid: vage begrippen bij overheidsinterventie’ (Schuyt, 1984). Inderdaad
staat het openbaar bestuur soms stijf van zeer indrukwekkende, maar bij nadere
toetsing toch vaak heel lege begrippen. Ik gaf in het artikel toen een vuistregel, de
zogenaamde pragmatische stelregel om de zinvolheid van algemene en/of vage en/of
onbepaalde begrippen vast te stellen en om zin van onzin te kunnen onderscheiden.
De toepassing van die stelregel op het begrip sociale vernieuwing zou een voor dit
moment te academisch-filosofisch betoog noodzaken, maar wat ik er van wil
onthouden is het volgende: Er bestaat ook een ethiek van terminologie, waarin de
deelnemers of deelneemsters aan het publieke debat zich ten minste verplichten niet
al te veel leegheid, zinloosheid, wolligheid in hun woorden te leggen, zodat ofwel
niemand hen meer kan
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volgen of iedereen het met iedereen eens wordt. Natuurlijk past die ethiek eerst en
vooral de wetenschap en dient het zelfs tot een beroepskenmerk van
wetenschapsbeoefenaren gerekend te worden. Maar veel interessanter is de vraag of
politici en de politiek in het algemeen zich ook een beetje aan deze terminologische
ethiek te houden hebben. Immers vele schrijvers hebben gewezen op de retorische
kenmerken van het politieke bedrijf: te veel duidelijkheid en te veel precisie in
woorden zouden de kiezers alleen maar tegen je in nemen en dat is het laatste dat je
moet doen als politicus of politica. De politicus staat juist bekend om de
alomvattendheid van gebruikte begrippen en om de kunst er mooi om heen te kunnen
praten. Met een door dit retorisch gezichtspunt ingegeven cynisme zou men van het
begrip sociale vernieuwing het volgende kunnen zeggen: het sociale ervan is niet
nieuw en wat er nieuw aan is is niet sociaal.
Maar voordat U zo'n conclusie trekt wil ik eerst de vindplaatsen van het begrip
weergeven, vervolgens zal ik in positieve, eerder optimistische dan cynische zin, het
begrip in relatie brengen met de meest knellende sociale problemen van de
samenleving. Sociale vernieuwing is te zien als een reactie op iets dat ons niet lekker
zit, op verschijnselen waar we ons iets van aan moeten trekken. Welnu een overzicht
van deze verschijnselen zou de sociale vernieuwing concreter kunnen maken. Na
deze exercitie zal ik vervolgens onder woorden proberen te brengen wat naar mijn
mening sociale vernieuwing zou kunnen zijn en welke betekenis een geslaagd beleid
van sociale vernieuwing voor onze huidige samenleving zou kunnen hebben.

2 Een kleine genealogie van sociale vernieuwing
Het begon met de Commissie-Albeda in Rotterdam die een rapport samenstelde met
aanbevelingen over economische vernieuwing. De wereldhaven nummer één mag
niet achterop raken. Soortgelijke initiatieven onder andere namen of noemers vind
je in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven (waar ook een speciale adviescommissie
een interessant rapport afleverde), Amersfoort en in nog enkele plaatsen. Profilering
en economische revitalisering horen bij de heropleving van de economie. Met een
goede hoop dat juist door die economische vernieuwing iets van de aangespoelde en
gecumuleerde sociale problemen van de jaren tachtig, die niet met het herstelbeleid
van de kabinetten Lubbers I en II waren meegenomen, verlicht zouden worden. De
redenering is zuiver: zonder economisch herstel worden de andere, meer sociale
problemen in ieder geval minder goed oplosbaar. Of het wel zal lukken mét het
economische herstel, is precies de grote vraag voor de jaren negentig.
Vandaar dat alweer Rotterdam kwam met de Commissie Sociale Vernieuwing, de
Commissie-Idenburg, die de economische en de sociale vernieuwing in de stad
Rotterdam in evenwichtige banen moest leiden, daarbij vooral oog hebbend voor de
achterblijvende groepen, die geen of nog geen profijt trokken van het inmiddels
zichtbaar geworden nieuwe glimmende Rotterdam: gaat U maar eens naar het
volgebouwde Weena kijken, naar het nieuwe science- en brainpark met vele nieuw
gevestigde bedrijven. (Tussen haakjes: ik zag in 1983 voor het eerst zowel het toen
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brandnew opgerichte Science Triangle Park van Duke University, North Carolina
alsook de daar toen volop in gebruik zijnde Apple-personal computers. Nu heeft
bijna elke zich zelf respecterende gemeente in Nederland zijn eigen brainpark. De
Amerikanisering van Europa duurt nu dus nog maar vijf jaar, waar het in vorige
decennia toch meestal wel zo'n tien jaar duurde voor de goede en slechte
verschijnselen uit Amerika overwaaiden).
De commissie-Idenburg gaf een deftige formulering aan het begrip sociale
vernieuwing, die ik U graag als eerlijke vinder overhandig: ‘Sociale vernieuwing is
een permanent proces waarin de vitaliteit van relaties tussen individuen, groepen en
organisaties wordt vergroot, teneinde de kwaliteit van het bestaan van alle
Rotterdammers zo te bevorderen dat zij in zelfstandigheid en harmonie kunnen leven’.
Ik vind het een te deftige definitie, zoals ik dadelijk hoop aan te tonen. Ook een te
veelomvattende definitie wanneer de Commissie elders het weer omschrijft als ‘een
breed vertakt proces dat insnijdt op de samenleving als geheel’. Probeert U zich dit
maar eens voor te stellen. Woorden kunnen ons ook wel eens in de luren leggen en
daarom werd de pragmatische stelregel ontwikkeld om zinvolle van zinloze woorden
te onderscheiden.
Echter, in de voorstellen tot vernieuwing was de commissie indringend concreet:
het gaat om een daadwerkelijke aanpak van de langdurige werkloosheid, om een
eigen gemeentelijk minimabeleid, om een verbeterde ouderenzorg, een goede en
efficient georganiseerde kinderopvang, om sociale agentschappen in diverse wijken,
een proeftuin voor het migrantenbeleid. Trekt men de dure woorden er van af dan
blijft een respectabel sociaal programma over. En daar gaat het toch om? Of gaat het
toch nog om andere zaken?
Het begrip sociale vernieuwing kwam via een nog niet precies nageplozen weg
van de stad weer bij de staat terecht. In de verkiezingscampagne klinkt het heel
schuchter, maar tijdens de kabinetsformatie ineens heel wat luider: de PvdA maakt
zich sterk voor een gedeeltelijk en voorwaardelijk herstel van de koppelingen, wil
zo veel mogelijk arbeidspools in gemeenten creëren ter bestrijding van werkloosheid
en neemt het Rotterdams-Nijmeegs-Dordtse convenant met de regering om 600 extra
plaatsen voor langdurig werklozen te mogen financieren uit uitkeringsgelden, als
voorbeeld voor nieuw beleid ten aanzien van werkloosheidsbestrijding.
En dan krijgt het begrip sociale vernieuwing inderdaad ineens vleugels: het vliegt
over naar het CDA en strijkt neer in het regeerakkoord van 1989. Daar wordt onder
het hoofdje sociale vernieuwing het volgende gezegd: ‘Met het herstel van de welvaart
dringt zich echter steeds meer de vraag op hoe wij met die welvaart zullen omgaan,
hoe wij onze samenleving als samenleving duurzaam sterker zullen maken. De
regering wil op die vraag een antwoord geven met: sociale vernieuwing’. Ook hier
zou enige terminologische zuiverheid geen kwaad kunnen: immers er dient gesproken
te worden, niet van herstel van de welvaart, maar herstel van de welvaartsgroei. De
samenleving als geheel en groepen in het bijzonder zijn in de afgelopen periode van
broekriem en kaasschaaf niet verschrikkelijk gedaald in welvaart, maar de meer dan
twee decennia durende gestage groei van welvaart voor bijna iedereen hield gedurende
zeven jaar, om precies te zijn van 1981 tot 1988, een beetje halt. De re-
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geringsverklaring operationaliseert vervolgens sociale vernieuwing met van die
heerlijk algemene termen als ‘het integreren van mensen in de samenleving’, ‘het
verliezen van de aansluiting bij de samenleving’, het herstel van maatschappelijke
cohesie (wat is het verschil tussen cohesie, missen van aansluiting en integratie vraag
ik mij in mijn sceptisch-sociologische bui af: de regeringsverklaring is inderdaad
voer voor sociologen; je kan zien dat ze het vak bijna overal aan het afschaffen zijn).
Dan wordt een aantal desiderata onder de noemer sociale vernieuwing genoemd: het
verrichten van betaalde arbeid als middel tot integratie, een gezonde levenstijl, goede
huisvesting, een schoon milieu, opleiding, scholing en de mogelijkheid tot culturele
en maatschappelijke participatie. Kortom in een Chinese classificatie wordt alles wat
wenselijk is tot sociaal vernieuwend beleid verheven. Misschien kan het in de politiek
wel niet anders. Iets concreter wordt de regeringsverklaring wanneer ze spreekt over
het tegengaan van de tendens dat mensen door regelingen en de uitvoeringspraktijk
van regelingen in passiviteit gedrongen worden. Daartoe moeten de bestuurlijke
mogelijkheden van lagere overheden en maatschappelijke organisaties worden
vergroot. ‘Integratie en solidariteit zullen daarom kansrijker worden naarmate de
bestuurlijke en de echte werkelijkheid dichter bij elkaar worden gebracht’. Voor het
arbeidsmarktbeleid wordt bestuurlijke decentralisatie leidraad, waarbij dan verwezen
wordt naar de gemeentelijke arbeidspools en de bestuursakkoorden tussen Rijk en
gemeenten over de activering van bijstandgelden. Ten slotte is er een belangrijke
passage over de plaats van de minderheden in ons land: ‘zij lopen immers een grotere
kans dan anderen om naar de rand van de samenleving te worden verdrongen. Voor
allen in achterstandpositie geldt dat het veroordeeld zijn tot inacitiviteit behalve een
economisch kwaad ook een bedreiging is die dieper steekt: velen raken in een sociaal
isolement, hun levenstijl is ongezond, ze missen een dagelijks ritme en zijn na verloop
van tijd moeilijk meer te motiveren. Vooral in een aantal grote steden zijn deze
processen zichtbaar. Niet alleen het welzijn van de mensen zelf, maar ook de vitaliteit
van deze steden staat dus op het spel’. Zo zijn we weer terug bij de stad. Zou sociale
vernieuwing een geslaagde dekmantel zijn voor pressie van de grote steden en hun
problematiek op de landelijke overheid, iets waar die steden in een vorige
kabinetsperiode niet goed in slaagden? Ik kom dadelijk op deze vraag terug.
Maar eerst nog het verwarrende slot van de eerste publieke discussies over sociale
vernieuwing. Naast de oogst die we nu al hebben vergaard, noemde CDA-fractieleider
Brinkman sociale vernieuwing ‘in de eerste plaats het bevorderen van een andere
geesteshouding ten opzichte van de samenlevingsvraagstukken van de komende jaren
(...), een levenstijl en een vorm van omgaan met elkaars persoon en goed, die
zorgvuldigheid uitstralen’. Daarna begon de minister-president zelf aan de exegese
van zijn regeringsverklaring en haastte CDA-voorzitter Van Velzen zich te melden
dat ook in het vorige kabinet bijvoorbeeld met de stelselherziening van de sociale
zekerheid aan sociale vernieuwing was gedaan. Bij beiden lag het accent op de sociaal
achtergestelden, de geïsoleerden en de eenzamen. Lubbers: ‘Tegenwoordig dreigen
groepen die aan de goede kant van de streep staan zich te veel met hun eigen welvaart
te gaan bezig houden. Voor de sociaal zwakkeren is immers alles prima geregeld,
zeggen zij. Nee, het is niet allemaal prima geregeld zolang deze mensen in deze
regelin-
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gen opgesloten raken, er niet meer uit komen’. Ten slotte reageerde de CDA-fractie
in de Rotterdamse gemeenteraad met nadrukkelijk te stellen dat de kern van het
Commissie-Idenburg-rapport was dat de overheid door haar eigen gedrag te
veranderen de burgers en de samenleving tot een meer actief gedrag moet brengen.
Deze kleine genealogie van sociale vernieuwing levert een heel interessant politiek
nieuw gegeven op: niemand weet nog echt wat het betekent en het inventieve van
de introductie van het begrip sociale vernieuwing is naar mijn mening dat ermee een
grote kans geschapen is voor een ander politiek klimaat. Er kan nu een echte politieke
dialoog op gang komen tussen de betreffende partijen over de mogelijke en wenselijke
inrichting van de huidige samenleving. Een dialoog die in de oude stadstaat Athene,
bakermat van de democratie niet zou misstaan. Maakte Aristoteles immers geen
principieel onderscheid tussen dialectiek en eristeia, de twistzucht of polemiek. De
dialoog is gericht op het via socratisch vraag- en antwoordspel komen tot een
gezamenlijk voor geldig gehouden standpunt. De polemiek is slechts het uitwisselen
van partijdige standpunten zonder ooit te kunnen of te willen komen tot een
overeenstemming. Als het begrip sociale vernieuwing een zodanige neo-Aristotelische
publieke discussie en politiek debat te weeg zal brengen, dan zal de verstarde politieke
cultuur van de laatste vijftien jaar daarvan de grote winnaar zijn. Volgens de Engelse
econoom David Marquand is een herstel van het Aristotelische debat een
levensnoodzaak voor onze moderne cultuur (cf. D. Marquand, 1988: 209-247). De
twee, drie of vier politieke partijen kunnen in afzonderlijke congressen het begrip
sociale vernieuwing haastig verder gaan ontwikkelen, veel spannender zou het zijn
indien in een of twee goed voorbereide gezamenlijke sessies het begrip op
houdbaarheid en toepasbaarheid wordt beproefd en verder wordt uitgediept.

3 Sociale problemen en hun gemeentelijke aanpak
Als men nu de inspanningen om het begrip sociale vernieuwing handen en voeten
te geven overziet, dan valt alleen de richting op. Men wil iets doen voor de mensen
(niet verder gespecificeerd) die uit de boot gevallen zijn of dreigen te vallen. Zoals
ik in een eerdere maandelijkse bijdrage aan de Open Forum-pagina van de Volkskrant
van 25 oktober 1989 heb geschreven is daar niets nieuws aan (cf. Schuyt 1989).
Herstel van koppelingen, het optrekken van individuele bijstandsuitkeringen en een
voortvarende werkloosheidsbestrijding hoeft men toch warempel niet te verdedigen
met de suggestie alsof het hier om politiek nieuwe sociale inzichten gaat.
Veel beter lijkt het me daarom te proberen eerst een analyse te maken van de
dringendste sociale problemen waar de meeste gemeenten in Nederland mee
geconfronteerd worden, om dan te bezien of een beleid van sociale vernieuwing kan
worden geformuleerd en wat de inhoud van zo'n beleid zou kunnen zijn. Zelfs dan
is het nog goed mogelijk dat het hele begrip sociale vernieuwing niet veel meer is
geweest dan een ideetje, bedacht op een vroege ochtend met de benen op tafel. Ik
zou dan wel willen waarschuwen voor de allernieuwste Haagse mode: na het regeren
per nota krijgen we nu het regeren per idee.
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Men zou kunnen beginnen met het ongespecificeerde ‘mensen’ verder te beschrijven.
Het is wel zo dat veel beleid uitgaat van grootschalige aanduidingen van sociale
categorieën, soms van groepen. Maar in een recente studie van Britse economen,
sociaal geografen en sociologen Social problems and the city (Herbert and Smith
1989) wordt onderscheid gemaakt tussen ‘disadvantaged’, ‘vulnerable’ en ‘victimised’
people, en onderscheid tussen groepen die de inner cities van de Engelse steden
bevolken. Personen met een te lage opleiding, met lichamelijke of taalkundige
handicaps kunnen niet alleen theoretisch maar vooral ook praktisch onderscheiden
worden van de personen die in kwetsbare wijken wonen, namelijk wijken waar om
bovenpersoonlijke redenen de oude werkgelegenheid sterk is teruggelopen, waar de
nieuw aangetrokken werkgelegenheid vlak bij die wijken niet ten goede komt aan
de werklozen in de wijken, maar aan nieuw geïmporteerde werknemers/sters. In
bepaalde Rotterdamse wijken doet zich zo'n situatie ook voor. Ten slotte kunnen er
slachtoffers zijn van veel voorkomende criminaliteit, of van veel voorkomende
rassendiscriminatie op de arbeidsmarkt. Ongespecificeerd of sociaal meevoelend
praten over personen in achterstandssituaties is niet erg behulpzaam bij het uitzetten
van goed beleid. Als het bijvoorbeeld waar is dat een deel van de etnische
minderheden niet aan bod komt, niet vanwege te lage scholing, maar doordat ze in
de verkeerde wijken zijn gaan wonen of omdat ze op subtiele manier worden
afgewezen, dan zal dat om heel ander beleid vragen dan wanneer scholing en
taalachterstand de grote handicaps zijn om via het werk maatschappelijk te integreren.
Kortom een stevige en zo realistisch mogelijke analyse kan verschillende diagnoses
stellen.
Mijn eigen diagnose komt neer op het vaststellen van twee structurele conflicten
die op dit moment bij de herstructurering van industrie en maatschappij waar te
nemen zijn (cf. Herbert and Smith 1989; Gurr and King 1987).
Ten eerste is er een permanent conflict, een belangentegenstelling tussen het
gemeentelijke en het centrale niveau, tussen stad en staat, vooral conflicten over de
financiering van belangrijke sociale verzorgingsprogramma's. Ten tweede is er een
permanent conflict waar te nemen tussen economische kwesties die dringend om een
oplossing vragen en sociale kwesties. Vanuit deze twee conflictsituaties laat zich
een aantal verschijnselen beschrijven.
Sociale veranderingen hebben in de geschiedenis steeds hun plaats van handeling
gevonden in de steden. De staat is een relatieve laatkomer. Grote veranderingen
begonnen vaak in de steden en zo is het niet verwonderlijk dat op dit moment de
steden, vooral de grotere, de leiding nemen bij het vorm geven aan nieuwe
maatschappelijke kaders. Economische revitalisering vindt op gemeentelijk niveau
plaats. Allicht, want de redenering luidt als we in onze gemeente zelf weer economisch
herstel weten te vinden, industrie weten aan te trekken, dan lossen we vermoedelijk
ook de sociale molenstenen om onze nek op: de vele bijstandsuitkeringen, de om
zich heen grijpende criminaliteit, de werkloosheid. Maar als alle gemeenten zich
tegelijk economisch gaan profileren, dan is het voorspelbaar dat bepaalde gemeenten
of bepaalde regio's de slag missen en zelfs erger in de problemen raken. Steden zijn
niet alleen elkaars concurrenten geworden bij de economische revitalisering, maar
ook de concurrenten van de staat, vooral nu de landsgrenzen open gaan en de
industriële aandacht zich
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over Europa verplaatst van de staten naar de steden, eurocities, euroregio's. Dit
structurele concurrentieprobleem valt ook waar te nemen binnen de grenzen van één
gemeente. Neem bijvoorbeeld het profileringsbeleid van scholen, die hun leerlingen
willen helpen bij de juiste keuze voor de arbeidsmarkt. Sommige scholen slagen daar
alweer beter in dan andere, scholen in bepaalde wijken weten betere leerlingen,
leerkrachten en economisch relevantere programma's aan te trekken dan anderen.
Het resultaat is een geografisch bepaalde polarisatie tussen goede wijken met goede
scholen en goede werkgelegenheidsstructuur en minder goede, althans als minder
goed bekend staande scholen, schoolbevolking en economische kansen. Om deze
reden vond ik zojuist de definitie van sociale vernieuwing van de Commissie-Idenburg
veel te deftig. De commissie doet alsof er bij het zich nu voltrekkende proces van
economische en sociale herstructurering alleen maar winnaars zijn te vinden: het
ging er om dat alle Rotterdammers in harmonie en zelfstandigheid kunnen leven.
Een realistischer kijk brengt echter aan het licht dat er winnaars en verliezers te
voorschijn zullen komen en het gaat er dus vooral om de verliezen niet te ondraaglijk
of te groot te laten worden. Getto-vorming in de grote Nederlandse steden in de
komende tien jaar zou zo'n ondraaglijk verlies kunnen zijn. Dit zal in de eerste plaats
moeten worden tegengegaan. De rol van de staat zou hierin kunnen liggen dat enig
evenwicht tussen gemeenten en tussen de herprofileringen binnen de gemeenten in
de gaten wordt gehouden; gaat de staat echter zelf de economische revitalisering ter
hand nemen, dan doet die staat zelf mee aan het laten ontstaan van de verliezen en
de verliezers.
Het laatste voorbeeld van de stedelijke herprofilering van het onderwijs brengt nu
ook het tweede structurele conflict aan de oppervlakte: het conflict tussen economische
en sociale kwesties. Ik wil dit aan de hand van twee voorbeelden verduidelijken.
Vanuit industrieel elan is het dringend gewenst dat de grenzen in Europa verdwijnen.
Het akkoord van Schengen kan bij wijze van spreken niet vroeg genoeg getekend
worden. Dat is goed voor ons land zeggen we dan. Tegelijk maakt dit wegvallen
flinke inspanningen noodzakelijk voor de controle door politie en justitie, vooral een
publieke, sociale en gemeentelijke aangelegenheid. De opbrengsten van de
economische revitalisering komen ten goede aan het herstel van de welvaartsgroei,
maar die laat zich slechts met een vertraging vertalen in nieuwe banen, helaas geen
banen voor de ongeschoolden, maar tegelijk worden wel de kosten van de
grootschalige revitalisering op publieke schouders gelegd: gemeente, politie en
justitie. Als men dan ook nog volhoudt dat de collectieve sector verder moet
inkrimpen, dan kan men de stedelijke verwaarlozing van controle, veiligheid en
schone straten en de nieuwe stedelijke verpaupering al gaan voorspellen. Tien jaar
geleden dachten velen dat de Derde-Wereldlanden zich langzaam de westerse
ontwikkeling eigen zouden gaan maken, nu ziet men eerder dat enkele grote westerse
steden gaan lijken op grote steden in de Derde Wereld: de glimeconomie van Bombay,
en het stadcentrum daar lijken in veel opzichten op de moderne stadcentra. De kring
van verarmde wijken daar vlak in de buurt is echter in London, Rotterdam, Berlijn,
New York en Washington DC ook te vinden. Gelukkig is tot nog toe de kwaliteit
van de huizen bij ons verschillend: nog geen bordkarton.
Een tweede voorbeeld op kleine schaal: veel plaatselijke grootwinkelbedrijven
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nemen om de arbeidskosten te drukken veelal jong personeel in dienst, tegen
minimumlonen en liefst ook nog in deeltijd. Deze werknemers/sters stralen een
typisch moderne levenstijl uit: geen groot commitment met het bedrijf, waar je toch
maar voor een tijdje, tot je 23ste in dienst bent. Er is een lakse organisatie en er zijn
maar weinig personeelsleden op het aantal vierkante meters verkoopruimte. Gevolg:
gemakkelijke winkeldiefstallen, waarbij het jonge personeel, anders dan in die goede
oude tijd, even de andere kant uit kijkt. ‘Wat kan het je schelen’. Vervolgens wenden
de grootwinkelbedrijven zich tot de plaatselijke politie voor meer bescherming en
een betere controle. De informele sociale controle wordt zo dus vervangen door een
statelijke formele sociale controle. Hier is wederom een verplaatsing van de kosten
van beveiliging, sociale binding, sociale controle van de particuliere sector naar de
publieke sector te constateren. Het omgekeerde proces van de zo bejubelde
privatisering. Dit is de publiekisering van voorheen private activiteiten en sociale
organisatievormen. Geen wonder dat de gemeenten in de knel en in de knoei komen.
Ik zou nog veel mooiere voorbeelden kunnen geven: voetbal is oorlog voor de
plaatselijke politie, niet voor de spelers zelf.
Het conflict tussen economische en sociale belangen bestaat in zijn kern dus vooral
in het niet letten op de voorspelbare sociale gevolgen bij een dominant economisch
beslissingsproces, dat vanwege de concurrentieslag op lokale, nationale en
internationale schaal heel moeilijk kan worden gerelativeerd of waarvan de dominantie
niet zou kunnen worden verminderd.
Op basis van de twee hier gepresenteerde structurele conflicten zou het mogelijk
moeten zijn om een catalogus van sociale problemen op te stellen. Ik zou vier soorten
sociale problemen willen formuleren.
1. De problemen, die te maken hebben met de economische, fysieke en sociale
levensomstandigheden van sociaal achtergestelde groepen: etnische minderheden,
langdurig werklozen en WAO-ers, bijstandgezinnen, ouden van dagen en zieken
en gehandicapten met weinig financiële armslag. De verschillen tussen deze
groepen zijn echter groot en significant.
2. De problemen, die te maken hebben met het genereren en het verdelen van werk
en inkomen. Hiertoe zou ik ook het afstemmingsprobleem van onderwijs met
de arbeidsmarkt willen rekenen en het vinden van nieuwe effectieve
organisatievormen voor her-, bij- en omscholing.
3. De bovenindividuele problemen van criminaliteit, verslechterende gezondheid
en hygiëne, fysieke verpaupering van woongebieden. De Swaan stelt dat juist
de dreiging van misdaad en epidemieën uitgaande van de arme groepen de
middle class heeft aangezet tot allerhande sociale verzorgingsprogramma's (cf.
De Swaan 1989 en hoofdstuk 9 van deze bundel). Onder deze derde logische
klasse van sociale problemen zou men in een cultuurfilosofische bui ook nog
zingevings- en solidariteitsproblemen kunnen scharen. Deze klasse van
problemen heeft zowel een wijdere uitstraling dan de eerste, het betreft eenvoudig
meer personen of potentiële slachtoffers, en ze heeft een sterk culturele dimensie.
4. De kwaliteit van het omringende fysieke milieu als sociaal probleem. Men kan
er
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over twisten of dit nu wel een sociaal probleem is en niet eerder een
milieukundig probleem. Waar het mij om gaat is dat dit probleem primair te
maken heeft met onze produktie-en consumptiepatronen, dus primair voortkomt
uit authentiek sociale gedragspatronen. Als het niet als een authentiek sociaal
probleem gezien wordt, stelt het thans wel voorwaarden aan de oplossing van
de eerder genoemde problemen.
Wat ik met deze catalogus wil aangeven is dat de oplossingen van deze verschillende
en verschillend-soortige problemen onderling met elkaar in strijd zijn; dat ze niet los
staan van elkaar, maar juist in hun dynamische verhoudingen moeten worden bekeken.
De oplossing van het inkomen- en werkprobleem kan gevonden worden in
economische revitalisering en een verdere versnelling van het moderne staatsgeleide
kapitalisme, maar dit zal, als mijn analyse juist is, sociale problemen van de eerste
en de derde soort en in ieder geval van de vierde soort versterken. Oplossing van het
zogenaamde armoede-vraagstuk door de consumptie van de armen op het peil te
brengen van de modale inwoner van Nederland zal het milieuprobleem alleen maar
in hevigheid doen toenemen. Dit bepleit men impliciet als men armoede opvat als
relatieve deprivatie.
Hier komt een wetmatigheid naar voren die door de hele geschiedenis van de
sociologie van sociale problemen heen heeft gelopen, al honderd jaar lang, namelijk:
de oplossing van het ene probleem legt tegelijk de basis voor het ontstaan van een
nieuw sociaal probleem.

4 Wat sociale vernieuwing zou kunnen zijn
Op basis van deze bovenstaande analyse van sociale problemen in de grote en kleinere
gemeenten, hoop ik aannemelijk gemaakt te hebben dat sociale vernieuwing meer
zou moeten inhouden dan ‘een paar jaar iets liever zijn voor de achtergestelden’: dat
is sociale vernieuwing als maatschappelijke aanhangwagen en financiële bezemwagen.
Als dat het hoofddoel van beleid wordt dan vind ik dat zeer respectabel, prima zelfs
en zonder meer aan te moedigen, maar dan roep ik: ‘spaar ons de ideologische rimram,
die wordt opgeroepen met dure zinledige woorden’. Ik meen echter dat gegeven de
catalogus van sociale problemen een langdurig beleid van sociale vernieuwing
noodzakelijk is. Een principieel kenmerk daarvan zou naar mijn mening een herstel
van het evenwicht tussen het economische en het sociale moeten zijn: het sociale
komt nu meestal pas ter sprake als de problemen zich al flink hebben vastgezet, of
algemener: als het kalf verdronken is, gaat men aan sociale vernieuwing denken.
Eerst heeft men, nog niet eens zo lang geleden, de bedrijfsscholen om eenzijdig
economische redenen afgeschaft om nu ineens tot de ontdekking te komen dat er
nodig bij-, her- en omgeschoold moet worden. Pas nadat werklozen twee of zelfs
drie jaar werkloos zijn houdt men met hen een zogenaamd heroriënteringsgesprek
en wordt een individueel traject uitgedacht. Pas nadat etnische minderheden ontslagen
zijn door een werkgever, gaat men hen verplichten de Nederlandse taal beter te leren
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spreken, niet al tijdens het werk. Pas nadat de afbouw van de scheepsindustrie
geschied was ging men nadenken wat met het hierbij werkloos geworden, maar goed
geschoolde personeel moest gaan gebeuren. Het verschil tussen Zweden en Nederland
ligt misschien vooral in het tijdstip waarop men de sociale dimensie van de
samenleving ontdekt en erkent.
Dus zou sociale vernieuwing zich vooral moeten richten op het aanbrengen of
herstellen van evenwicht tussen het economische en het sociale, vóórdat het verbroken
wordt op grond van eenzijdige belangen, analyses of beslissingen. Sociale vernieuwing
is eerherstel voor de sociale component van alle maatschappelijke activiteiten, de
economie incluis.
Ook dit is natuurlijk een nogal abstracte omschrijving, evenzeer een wens. Ik haast
mij dus om enige terminologische concreetheid aan te brengen.
Theoretisch zou sociale vernieuwing ook drie dingen kunnen inhouden:
1. Het op nieuwe manieren oplossen van de oude en bekende sociale problemen:
meer inventiviteit bij het organiseren en financieren, veel meer decentralisatie
naar het lokale niveau dan tot nu toe geschiedde. Ik denk dat dit de PvdA-lijn
is.
2. Het herontdekken van oude, als geldig aangenomen manieren van oplossen van
de oude en nieuwe sociale problemen: het weer inschakelen van particuliere
maatschappelijke kaders en organisaties, het stimuleren van eigen initiatieven
en het weer aanvaarden van eigen verantwoordelijkheid van particuliere personen
en organisaties. Ik denk dat dit vooral de CDA-lijn is.
3. Het uitdenken en in de praktijk tot leven brengen van nieuwe levenswijzen,
waardoor mogelijk oude probleemdefinities gewoon verdwijnen en plaats maken
voor nieuwe minder problematische levenswijzen en produktie-en
consumptiesystemen.

De twee grote politieke partijen, die nu vorm willen geven aan sociale vernieuwing
zoeken het nog vooral in het aanwijzen van de plaats waar de organisaties de
problemen moeten gaan aangrijpen (lokaal en particulier). Zelf zou ik zonder die
herschikking van verantwoordelijkheden los te laten, ook een pleidooi willen houden
om de organisatievormen vooral te verbinden met een grondige en realistische analyse
van de inhoud van de sociale problemen en van het bewust worden van enkele
hardnekkige tegenstrijdigheden in onze huidige aanpak.
Concreet zou ik vijf punten willen aanwijzen:
1. Het evenwicht tussen economische beslissingen en sociale gevolgen herstellen,
voordat het verbroken wordt: dat wil zeggen vroegtijdig kwetsbare groepen op de
arbeidsmarkt opsporen en de weg terug wijzen: liever de eerste dag na ontslag dan
de nu gebruikelijke zes à tien maanden. Upgrading op het moment dat werknemers
nog in bedrijven werken, niet er na pas beginnen. Vanuit een dergelijke houding
kunnen de sociale partners gezamenlijk op lokaal niveau inderdaad een vernieuwend
beleid
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voeren. Decentralisatie vereist dan bovendien een grotere tolerantie voor
verscheidenheid en ongelijkheid tussen gemeenten.
2. Het acuut tegengaan van de sociale gewenning, die voortkomt uit en samenhangt
met een afhankelijk uitkeringsbestaan. In enkele onderzoekingen komt naar voren
dat de intermediaire organisaties van GAB, GSD e.a. zelf een uitvoeringspraktijk in
leven houden, te goeder trouw en bijna omdat het niet anders kan, waardoor
uitkeringsgerechtigden zich mokkend, maar toch niet al te ongelukkig of onhandig
aanpassen aan een uitkeringsbestaan. De regeringsverklaring noemde dit het
bevorderen van passiviteit door de regelingen. Op plaatselijk niveau zal een
gecoördineerd sociaal beleid veel nieuwe zaken kunnen aanpakken, die aanvankelijk
niet als ‘sociaal’ zullen worden ervaren, bijvoorbeeld een scherpere controle op de
feitelijke levensomstandigheden van uitkeringsgerechtigden.
3. Veel betere selectiemechanismen ontwikkelen bij het sociale beleid om eenvoudig
te voorkomen dat de topdogs van de underdogs steeds aan een langer eindje blijven
trekken dan de veel zwaarder gehandicapte, veel kwetsbaardere underdogs van de
underdogs. Op dit moment benutten de sterksten aan de onderkant van de samenleving
- jonge alleenstaande zelfbewuste uitkeringsgerechtigden - veel meer de
mogelijkheden van het systeem dan degenen, die echt diep in de ellende zitten. Ik
zeg dit niet omdat ik die zelfbewuste cliënten hun uitkering misgun, maar vooral om
te voorkomen dat iemand die volkomen eerlijk en correct te werk gaat in onze
maatschappij structureel slechter af dreigt te geraken dan iemand die wat rekkelijker
is in normbesef. Uit het oogpunt van publieke moraal is een strengere uitvoering van
sociale regeling te rechtvaardigen.
4. Het actief bestrijden van rassendiscriminatie op de werkvloer, in de
huisvestingstoewijzing, op de arbeidsmarkt, inclusief de lokale arbeidsmarkt van de
gemeentebanen, en bij het bevorderen van scholing. Men kan het probleem van de
etnische minderheden helemaal wegdefiniëren als een tekort aan scholing en
taalvaardigheid, maar het definiëren in termen van discriminatie maakt een
vernieuwend sociaal beleid realistischer, zij het niet gemakkelijker. Ook hier is veel
inventiviteit in het vinden van nieuwe oplossingen voor oude problemen geboden.
5. Ten slotte zou ik een publieke bewustwording van een aantal culturele contradicties
van onze samenleving ook willen zien als een bijdrage aan de sociale vernieuwing.
Ik noem de contradicties van het tekort aan formele banen met een verschrikkelijke
behoefte om nog veel zinvol werk, vooral in de gemeenten, te doen. De contradictie
dat we enerzijds de privacy geweldig willen beschermen, maar anderzijds tegelijk
in de Bijstandswet de leefvorm als wettelijk criterium voor een uitkering willen
aanhouden, de contradictie dat de welvaartsgroei niet mag verdwijnen en tegelijk
het milieu moet worden beschermd, dat we weer persoonlijke verantwoordelijkheid
willen bevorderen en dat tegelijk de wettelijke kaders dwang opleggen, ten slotte dat
we weer heel veel willen verwachten van de maatschappelijke middenveldkaders,
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maar dat tegelijk bijna iedere Nederlander 's avonds naar de buis moet blijven kijken
om de populaire programma's toch vooral niet te missen.
Ten grondslag aan veel van deze contradicties ligt de sterke nadruk die onze
samenleving heeft gelegd op economische rationaliteit. Daarnaast bestaat echter de
noodzaak van het behoud van de cultuur en de beschaving die minder rationalistisch
of aan de lopende band, dus minder mechanistisch kan worden geproduceerd. Die
cultuur en beschaving zijn een ondefinieerbare mengeling van humaniteit, humaan
werk, beschaafde omgangsvormen, intelligentie, opvoeding en vorming, en een
bewuste wil om iets te bewerkstelligen. Sociale vernieuwing kan dienen tot
cultuurbehoud. Misschien bedoelde de minister-president dit wel toen hij in de
regeringsverklaring sprak van ‘hoe wij onze samenleving als samenleving duurzaam
sterker kunnen maken’.
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8 Sociologen over de verzorgingsstaat
De verzorgingsstaat als object van pars-pro-toto-generalisaties
1 Inleiding: welvaartsstaat of verzorgingsstaat?
Als ooit de sociale geschiedenis van de na-oorlogse Nederlandse verzorgingsstaat
zal worden geschreven, zal opgemerkt moeten worden dat die verzorgingsstaat een
tijd lang als welvaartsstaat stond aangeschreven. Het was de wat ongelukkige vertaling
van het Engelse begrip welfare. Reeds in 1953 haastte Den Uyl zich om mogelijke
misverstanden over de welvaartsstaat weg te nemen door te melden dat welfare meer
omvat dan ons woord welvaart. Het ging bij de welfare state juist om dat meer
omvattende (Den Uyl 1953). Toch heeft in die begintijd de naamgeving interessante
beschouwingen opgeleverd. A.M. Donner levert de eerste genealogie van het begrip
‘welvaartsstaat’ en daarna wordt het enkele jaren achtereen zonder probleem gebruikt,
door economen en sociologen (zie o.a. Donner 1957, Zahn 1962, Pen 1963, Myrdal,
Ned. vert. 1963, Van de Vall 1963, Albeda 1963, Ruppert 1965 en Hartog 1969). In
al deze antiquarisch relevante geschriften komt de onbepaaldheid van zo'n
omnibusterm ‘welvaartsstaat’ goed naar voren. Ruppert (1965) besteedde een heel
hoofdstuk uitsluitend aan de begrippen welvaartsstaat en verzorgingsstaat. Immers
drie jaar eerder had de socioloog Thoenes met een goed verzorgde definitie van
‘verzorgingsstaat’ een poging gewaagd alle onduidelijkheden en misverstanden over
welfare, welvaart, welzijn en geluk te beëindigen door drie onderscheidende
kenmerken van de verzorgingsstaat op te sommen: 1. een systeem van overheidszorg,
dat zich garant stelt voor het collectieve sociale welzijn, 2. de handhaving van een
kapitalistisch produktiesysteem, 3. op democratische leest geschoeid (Thoenes 1962:
124).
Eén van de eerste kritieken op Thoenes kwam dan ook niet voort uit ongenoegen
over het gebruik van deze drie onderscheidende kenmerken, maar richtte zich primair
op het woordje garant stellen in de definitie van Thoenes. ‘Het kenmerk, althans één
der kenmerken van deze verzorgingsstaat, is dat de staat de welvaart garandeert’ (....)
‘Tegen deze garantie nu richt zich veler bezwaar’ (Ruppert 1965: 32). Ruppert citeert
dan met instemming een artikel uit 1957 van de AR-man Hazenbosch over de
welvaartsstaat: ‘Het is een anomalie te menen, dat men de verantwoordelijkheid voor
de welvaart kan leggen bij ondernemingen en tegelijk de staat die welvaart kan doen
garanderen. Men dient uitdrukkelijk te onderscheiden tussen een staat die volledige
werkgelegenheid zoekt te bevorderen, een behoorlijk levenspeil voor het

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

92
volk helpt tot stand brengen, ook voor diegenen die buiten hun schuld niet meer of
nog niet aan het economisch proces kunnen deelnemen en een staat, die volledige
werkgelegenheid en een passend levenspeil garandeert’ (cursief van auteur Hazen
bosch 1957). Het aardige van deze en dergelijke oer-teksten over de verzorgingsstaat
is dat er een continuïteit aan te wijzen is in zowel de dilemma's in de verzorgingsstaat
zelf als ook in de stelselmatige keuzen die men doet en leuzen die men hanteert. In
de principiële kritiek van de CNV-man Ruppert op Thoenes klinkt de roep om de
‘verantwoordelijke samenleving’ van de hedendaagse christen-democratie al vooruit.
De staat garandeert niet, maar doet eerlijk zijn best. Men bestreed toen al het
verzorgingskarakter van de verzorgingsstaat, ook al ging het om de nu futiel gevonden
strijd om de juiste definitie: welvaartsstaat of verzorgingsstaat.

2 Pars-pro-toto generalisaties
Wetenschappelijk gezien was de definitie van Thoenes in 1962 een mooi voorbeeld
van een autonome, niet aan het gewone spraakgebruik ontleende begripsvorming in
de sociale wetenschappen, dat juist aan alle onduidelijkheden van de alledaagse taal
wil ontsnappen. Maar het begrip kreeg een ironisch lot. Twintig jaar later, 1982, was
het zo sterk ingeburgerd in de Nederlandse samenleving, dat bijna geen dag voorbij
ging of politici, sociologen, politicologen, psychologen, journalisten en dagsluiters
hadden het over ‘de crisis van de verzorgingsstaat’. Na jarenlang stug vasthouden
aan ‘de welvaartsstaat’ gaan uiteindelijk ook de economen meezingen in het koor
van de verzorgingsstaat. De Pre-adviezen van de Vereniging voor de
Staathuishoudkunde hadden in 1981 als onderwerp ‘Overlevingskansen van de
verzorgingsstaat’. De sociologie hoeft gezien dit succesvolle voorbeeld niet te
twijfelen aan invloed op het spraakgebruik van de samenleving, dat vele sociologische
termen gretig overneemt. Maar hiermee betaalt zij de prijs van precisie en bepaaldheid
van begrippen. De laatste tien jaar wordt de discussie over de verzorgingsstaat, al of
niet in crisis, gekenmerkt door een enorme onbepaaldheid. Iedereen lijkt wel te weten
wat met die term bedoeld wordt en wat anderen er onder verstaan, waardoor er een
suggestie ontstaat dat iedereen, die zich gemengd heeft in het debat, het over dezelfde
dingen of verschijnselen heeft. Maar dat is natuurlijk niet zo.
In dit hoofdstuk wil ik proberen te laten zien aan de hand van de geschriften van
drie sociologen en drie economen (en enkele van hun volgelingen), die zich
herhaaldelijk met de verzorgingsstaat hebben bezig gehouden, dat een systematische
en verscherpte analyse van die geschriften aan het licht kan brengen dat men het heel
vaak toch over verschillende dingen of verschijnselen heeft. Ogenschijnlijk
tegenstrijdige uitspraken over die verzorgingsstaat komen dan in een ander licht te
staan evenals goede adviezen over wat er met de crisis van de verzorgingsstaat moet
gebeuren.
Aanleiding voor zo'n verscherpte analyse vormden de vaak zeer algemene
uitspraken over (het reilen en zeilen van) de verzorgingsstaat, die op het algemene
niveau met elkaar in strijd zijn. Ik geef bij wijze van kennismaking met dit logische
en wetenschappelijke probleem van de vaststelling van de juistheid van beweringen
over een
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bepaald verschijnsel (hier: de verzorgingsstaat) enkele voorbeelden:
- Terwijl van Doorn en anderen het vaak hebben over de ijzeren ring van de vijfde
macht (organisaties van particulier initiatief) spreekt Zijderveld heel vaak van
de erosie van het middenveld in de verzorgingsstaat (waarmee bedoeld worden
diezelfde organisaties van het particulier initiatief). Zijn deze twee uitspraken
allebei waar? Gaan ze over hetzelfde? Als ze over hetzelfde gaan dan zal een
van de twee uitspraken onwaar, althans niet helemaal waar kunnen zijn. Gaan
ze niet over hetzelfde en zijn het in feite uitspraken over verschillende objecten,
dan zou enige concretisering van die objecten in plaats van ‘de verzorgingsstaat’
veel kunnen verhelderen (zie uitvoeriger hierover paragraaf 4).
- Terwijl een groot aantal schrijvers gesignaleerd heeft dat in de verzorgingsstaat
de staat oppermachtig geworden is ten opzichte van de burger, doet Pen (1984)
twintig jaar nadat hij voor het eerst de sociologen de les gelezen had over de
welvaartsstaat (Pen 1963) de uitspraak dat de staat door de ontwikkeling van
de verzorgingsstaat een onmachtige reus op lemen voeten is geworden en het
tegendeel van een big brother. Kan de staat zowel oppermachtig als tegelijk
machteloos zijn? Wat bedoelt men als men de staat bedoelt? Op welke empirische
gegevens kunnen deze generaliserende uitspraken over de verzorgingsstaat
gebaseerd zijn? Zouden in dit geval misschien beide uitspraken over de staat in
de verzorgingsstaat waar kunnen zijn?
Vele uitspraken over de verzorgingsstaat, de laatste tien jaar gedaan in
wetenschappelijke, niet-wetenschappelijke en onwetenschappelijke kringen, zijn te
typeren als pars-pro-toto generalisaties, dat wil zeggen aan de hand van enkele al
dan niet systematisch verzamelde observaties en daarbij behorende interpretaties van
delen uit een nogal complex geheel van verschijnselen komt men tot een algemeen
oordeel over de stand van zaken in de (hedendaagse) maatschappij. Die
generaliserende uitspraken hebben zo hun charme en zij vinden gretig aftrek. De
politiek en politici kunnen er niet van buiten. Doemdenkers moeten welhaast
overdrijven en over-generaliseren. Soms wordt ook wetenschapsbeoefenaren de
verleiding om te generaliseren te machtig. Mijn beste vrienden zijn sociologen en
met hen kan ook ik mij niet steeds aan de charme van de sweeping statement
onttrekken. Strakke objectbepaling en daar op gerichte theorievorming lijken welhaast
onmogelijk op een terrein (hoofdveld, bijvelden en middenveld!) dat zeer verweven
is met ieders dagelijkse leefwereld en waarover zo veel en zo vaak dagelijks in krant
en tijdschrift wordt geschreven. En toch bestáát hij: de verzorgingsstaat. En toch
bewéégt en verandert hij.

3 Zes interpretaties van de verzorgingsstaat
Geheel nieuw is het probleem van de verhouding tussen object en theoretische
uitspraak natuurlijk niet. In de wetenschapsfilosofie is het zelfs een van de centrale
problemen. Men is in dit verband gaan spreken van de theorie-geladenheid van
empirische uitspraken. Uitspraken over een bepaald object hangen zo nauw samen
met vaak onuitgesproken theoretische premissen, dat verandering van die premissen
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meestal ook een verandering van object inhoudt. Binnen een bepaald theoretisch
uitgangspunt worden specifieke begrippen ontwikkeld, waarmee de bestudeerde
verschijnselen worden beschreven. Een samenhangend stelsel van begrippen en
theoretische uitspraken kan zo gaan divergeren met een ander samenhangend stelsel
van theorie en begrippen. De vraag doet zich vervolgens voor of die divergerende
benaderingen het nog wel over eenzelfde object hebben, zelfs als de benaming die
men voor het bestudeerde object gebruikt dezelfde is. Het probleem van de
verenigbaarheid of onverenigbaarheid van paradigma's in de verschillende
wetenschapsgebieden is hierop terug te voeren.
Ik weet niet of het de moeite loont om de divergerende uitspraken over de
verzorgingsstaat met dit wetenschapsfilosofische meta-standpunt te confronteren.
Misschien hebben veel uitspraken over de verzorgingsstaat helemaal niet die
wetenschappelijk-theoretische pretenties (gehad), die vaak wel aan andere
sociaal-wetenschappelijke theorieën worden toegeschreven. Juist in het kader van
de analyse van de verzorgingsstaat gaan wetenschappelijk-theoretische uitspraken
al gauw gepaard met of over in maatschappelijk commentaar op die verzorgingsstaat.
Normatief oordeel, wetenschappelijk vastgesteld feit en theorievorming lopen nogal
eens in elkaar over. Thoenes sprak in zijn proefschrift zelfs over het
compromiskarakter van de definitie van de verzorgingsstaat; ‘De hier volgende
definitie heeft, evenals de verzorgingsstaat zelf, een compromiskarakter’ (1962: 124).
Als het over de grote onderwerpen van de sociale wetenschappen gaat - staat,
samenleving, sociale verandering, maatschappelijke vormen van solidariteit - is het
moeilijk om een zo strikt mogelijke begripsvorming en objectbepaling aan te houden.
Maar als men nu eens aanneemt dat de serieuze geschriften over de verzorgingsstaat
wel met een wetenschapsfilosofisch ontleedmesje kunnen worden ontrafeld, welk
beeld ontstaat dan van de verschillende uitspraken over de verzorgingsstaat, over de
al dan niet meegeleverde empirische bewijsvoering, over de ontwikkelingsgang, die
de verzorgingsstaat genomen heeft?
In een poging om opheldering van de vele - vaak tegenstrijdige - beweringen over
de verzorgingsstaat is het mogelijk om ten minste verschillende benaderingswijzen
en interpretaties te onderscheiden. Elke benaderingswijze heeft voldoende interne
cohesie om herkend te worden. Soms is een benaderingswijze tot een speciale ‘school’
uitgegroeid, hetgeen neerkomt op het ontwikkelen van een voor die school specifiek
begrippenapparaat en zienswijze, die door vele volgelingen wordt overgenomen.
Met deze werkwijze wil ik zes benaderingswijzen van de verzorgingsstaat
onderscheiden, namelijk:

1. De beleidssociologische benadering
- Deze benaderingswijze gaat primair uit van beleidsvraagstukken die zich voordoen
of hebben voorgedaan. Een analyse van het beleid en van het maatschappelijk veld,
dat door dit beleid wordt bestreken, staat voorop. Vaak wordt vanuit concrete
problemen geredeneerd en worden oplossingen of alternatieven aangedragen. Deze
benadering schuwt relaties met overheidsinstanties niet en trekt zich ook niet terug
in een academisch bolwerk. Vanuit de concrete beleidsproblemen worden vaak in
een vergelijking met andere problemen conclusies
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getrokken ten aanzien van ‘de verzorgingsstaat’ als geheel. Een goed voorbeeld
hiervan is de bundeling van Beleid en Maatschappij-artikelen in De stagnerende
verzorgingsstaat (1978). Van Doorn en Schuyt kunnen gezien worden als min of
meer bewuste en min of meer overtuigde representanten van deze benadering. Ook
de Utrechtse kring rondom Thoenes geeft vaak voorbeelden van een
beleidssociologische benadering (zie onder andere Thoenes e.a. 1984).

2. De figuratiesociologische benadering
- In tegenstelling tot de eerste benadering is bij de figuratiesociologie sprake van een
bewuste school. In het voetspoor van Elias wordt diens perspectief toegepast op
verschillende onderwerpen, waaronder de verzorgingsstaat. De Amsterdamse vakgroep
‘Verzorgingssociologie’ met het onderzoekprogramma ‘Sociogenese van de
verzorgingsstaat’ staat hierbij met als hoofdvertegenwoordiger De Swaan centraal.
De naamgeving duidt al in een bepaalde richting van onderzoek. Het gaat vooral om
het ontstaan en de latere ontwikkeling van verzorgingsprogramma's, om staatsvorming
in historisch perspectief. Toch wordt de benadering ook door enkele leden van de
groep toegepast op hedendaagse onderwerpen. Het mooiste voorbeeld hiervan vormt
het onderzoek van Van Stolk en Wouters De gemoedsrust van de verzorgingsstaat
(1982) en hun op empirisch onderzoek gebaseerde Vrouwen in tweestrijd (1984).
Enkele mooie dissertaties, een eigen tijdschrift en sinds kort de paradigmatische
mijlpaal In care of the state (1988) van De Swaan zorgen voor voldoende theoretische
eenheid om van een specifieke benadering te spreken (zie verder paragraaf 4.2).

3. De cultuursociologische benadering
- Vanuit Tilburg opereerden Zijderveld en Adriaansens gedurende een voldoende
lange tijd om een herkenbare benadering van de verzorgingsstaat te
vertegenwoordigen. Ook hier is geen sprake van strakke schoolvorming, maar wel
van een eigen geluid. Zoals de ondertitel van hun gezamenlijk boek Vrijwillig initiatief
en de verzorgingsstaat (1981) al aangeeft bieden zij een cultuursociologische analyse.
In de stijl van de klassieke sociologen en ook vaak verwijzend naar die klassieken
nemen ze de draad van de cultuursociologie op. De verzorgingsstaat wordt vergeleken
met vroegere culturele bindingsvormen, waarbij de polen staat - maatschappij centraal
staan. De thematiek van Durkheim betreffende de plaats van de intermediaire
organisaties en de rol van het individu krijgt veel nadruk. De verzorgingsstaat is voor
hen vooral een cultureel te analyseren verschijnsel. Zij bieden een macro-view, die
zich soms ook niet schaamt morele oordelen over de verzorgingsstaat te vellen (zie
verder paragraaf 4.3). Omdat de kunst van cultuursociologie tamelijk moeilijk is
wordt deze benadering niet veelvuldig gevolgd, zodat de consistentie in benadering
vooral gehaald kan worden uit de geschriften van de voornaamste vertegenwoordiger:
Zijderveld.
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4. De macro-economische benadering
- De verzorgingsstaat heet hier meestal de publieke sector. Als men zich al aanpast
aan de terminologie van de sociologen, hetgeen een enkele maal wel gebeurt, dan
wordt de analyse van de verzorgingsstaat opgebouwd vanuit de voor economen niet
erg twijfelachtige wetten van het economische
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leven. De verzorgingsstaat wordt vooral gezien als volkshuishouding met een
gemengde economie met alle kenmerken en problemen vandien. Interessant is het
om de analyse die de macro-econoom Pen gegeven heeft in 1963 (De grenzen van
de welvaartsstaat) te vergelijken met het advies dat hij in 1981 gaf aan ‘de vrienden
van de verzorgingsstaat’. Hoewel terminologie en probleemstelling verschillen van
de in de sociologische geschriften gebruikelijke, is het nuttig om aan te nemen dat
het object van analyse hetzelfde is, namelijk de huidige samenleving. Ook bij andere
economen, bijvoorbeeld Douben, Halberstadt, vindt men her en der verspreid
opvattingen over de verzorgingsstaat. Er is uiteraard geen sprake van schoolvorming,
meer van een identieke benadering, waarbij de sociale verschijnselen belicht worden
vanuit de economische theorie. Omdat Pen zich in 1981 en 1984 uitdrukkelijk heeft
uitgelaten over de crisis in de verzorgingsstaat neem ik hem als kroongetuige van
deze benadering.

5. De welvaartstheoretische benadering
- In een andere traditie binnen de economie wordt ook veel geschreven over de
verzorgingsstaat, waarbij het economisch specifiek gedefinieerde begrip welfare
centraal staat. Mensen kiezen hun eigen welzijn en de som van hun keuzen kunnen
in nutsfuncties worden weergegeven. De welvaartstheorie is sterk ontwikkeld en
werkt veelvuldig met formele modellen. Het gaat vooral om de verhouding tussen
wat in de particuliere sector via het marktmechanisme kan worden verdeeld aan
goederen in een samenleving en wat via de overheid kan worden verdeeld.
Doelmatigheid in die verdelingsmechanismen moet worden nagestreefd. In Nederland
gaf Van den Doel een impuls voor deze benadering. De Beus volgt zijn spoor. Meer
recent heeft Wolfson in verschillende geschriften, o.a. naast Pen in de preadviezen
van de Vereniging voor Staathuishoudkunde van 1981, deze benadering toegepast.
Voor het buitenland zou men kunnen denken aan de geschriften van de Zweedse
econoom Lindbeck. Discussies over subsidietoewijzingen of de toepassing van het
profijtbeginsel in de verzorgingsstaat zijn goed te plaatsen binnen deze traditie.
Hoewel de terminologie steeds verder verwijderd raakt van het sociologische
taalgebruik krijgt men niettemin de indruk dat het vaak om precies dezelfde dilemma's
en keuzesituaties gaat. Het object blijft de hedendaagse samenleving, hoezeer men
die ook anders benoemt.

6. De politiek-economische benadering
- De lang durende crisis is niet zonder commentaar gebleven vanuit de
neo-marxistische hoek. Hoezeer die hoek de laatste jaren ook verstomd is, het neemt
niet weg dat deze specifieke benadering een heel goede illustratie kan geven van de
zinvolheid van mijn meta-analyse. Immers de verzorgingsstaat heet in de
politiek-economische analyse nog steeds gewoon ‘de kapitalistische staat’. Men
herkent de benadering juist aan de keuze voor specifieke begrippen, waarmee men
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de werkelijkheid weergeeft. Het gebruik van de term ‘verzorgingsstaat’
vertegenwoordigt in de ogen van voorstanders van de politiek-economische
benadering al een politiek standpunt. De benadering is in vergelijking met de
academische disciplines holistisch; het gaat om het gehele systeem van kapitalisme,
niet slechts om specifieke onderdelen of instituties. In het buitenland zijn der-
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gelijke systematisch volgehouden analyses van de welfare state gemakkelijker te
vinden dan in eigen land. Ian Gough (1979) voor Engeland en J. Israel (1974) voor
Zweden en Piven and Cloward (1971 en 1979) voor de Verenigde Staten zijn de
beste vertegenwoordigers. In Nederland kan men denken aan de verzamelbundel
Niet bij puinruimen alleen onder redactie van Huige, Stuurman en Wijmans (1980).
De economische crisis wordt ontleed als een logisch gevolg van de ontwikkeling van
het gehele patroon van economische activiteiten. De rol van de staat komt vooral
aan de orde in zijn verhouding tot economische machthebbers en in zijn bemiddelende
rol in de dienstverlening aan de economie.
Deze opsomming van benaderingen is niet uitputtend. Er kunnen nog andere
benaderingen worden aangetroffen. Noch is de keuze van vertegenwoordigers of
hoofdvertegenwoordigers uitputtend: andere representanten, vooral in het buitenland,
kunnen worden gekozen.
Wat ik met deze opsomming vooral beoog is het openen van een mogelijkheid om
deze zes benaderingen nu eens consequent met elkaar in verband te brengen: hebben
ze het nu wel of niet over hetzelfde? Waar verschillen hun premissen zodanig, dat
het bijna uitgesloten is dat men tot eensluidende conclusies kan komen? Waar spreken
ze elkaar manifest tegen en hoe kan deze tegenspraak worden verklaard? Is er enige
verzoening van standpunten mogelijk?
Met andere woorden: onder de nogal vaak voorkomende onbepaaldheden in de
discussie over de crisis van de verzorgingsstaat kan een klein mini-drama van een
paradigmastrijd gaande zijn. Dat vele tegenspraken niet manifest aan de orde gekomen
zijn of behandeld zijn kan ook liggen aan het feit, dat de verschillende
vertegenwoordigers van diverse benaderingen - net als bij een echte paradigmastrijd
- elkaar niet te vaak spreken of op elkaar reageren. Waar dit wel gebeurt levert het
meteen al een flinke winst aan inzicht op. Zo besprak Van Doorn in het Amsterdams
Sociologisch Tijdschrift (februari 1983) de opstellenbundel van De Swaan De mens
is de mens een zorg (1982). Hoewel beiden zich bezig gehouden hebben met de rol
van de medische beroepsgroep in de verzorgingsstaat, beiden het hadden over macht
van de artsen, bleek toen zonneklaar dat de beide auteurs toch steeds andere objectieve
standen van zaken in hun hoofd hebben, wanneer ze het hebben over ‘verzorging’,
‘professionalisering’ en ‘macht’. Van Doorn: ‘De Swaan heeft geen oog voor
machtsvorming en beleidsprocessen’ (...) ‘In het ziekenhuis van De Swaan ontbreekt
de macht van het vrije beroep, het conflict tussen deze en het opkomend
managementdenken, de rivaliteit tussen specialisten zoals internist en chirurg, de
dilemma's bij de keuze tussen medische en financiële prioriteiten, de strijd om de
macht in de topstructuur’ (Van Doorn 1983: 661). In deze opsomming vindt men bij
uitstek de verschijnselen op basis waarvan Van Doorn zijn eigen interpretatie van
de verzorgingsstaat heeft ontwikkeld. Het loont dus de moeite om confrontaties aan
te gaan tussen de diverse auteurs om zodoende de reikwijdte van de diverse uitspraken
en theorieën over de verzorgingsstaat beter te leren kennen. Het hier na volgende
schema van vijf punten is ontwikkeld om een dergelijke confrontatie althans op
papier mogelijk te maken. Een echte confrontatie tussen alle auteurs zou natuurlijk
interessanter zijn.
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4 Een vergelijkende analyse op vijf punten
Aan de hand van vijf eenvoudige vragen kan men de benaderingen met elkaar
confronteren:
1. Wat wordt in feite als object genomen in de analyse van de verzorgingsstaat?
2. Hoe wordt de ontwikkeling van de verzorgingsstaat verklaard?
3. Hoe empirisch is de interpretatie? Op welke of op welk soort empirische
gegevens zijn de analyses gebaseerd?
4. Welke voorziene en vooral welke onvoorziene gevolgen worden geconstateerd
in de ontwikkeling van de verzorgingsstaat?
5. Welke oplossingen worden er gesuggereerd voor geconstateerde problemen in
de verzorgingsstaat?

Probeert men deze vragen voor alle auteurs of benaderingen te beantwoorden dan
zal blijken dat vele tegenspraken op een ogenschijnlijk misverstand berusten: men
schrijft eenvoudig over iets anders of men heeft iets anders in het hoofd wanneer
men het grote, zware en meeslepende woord ‘verzorgingsstaat’ gebruikt.
Teruggebracht naar een iets lager aggregatie- of abstractieniveau worden de problemen
van de verzorgingsstaat pas echt interessant en worden de analyses van de
verschillende economen en sociologen misschien heel bruikbaar en nuttig. Dan
kunnen ook nog veel concrete vragen worden geformuleerd waar de benaderingen
geen voldoende of onvoldoende complementaire antwoorden op geven.
Het bestek en de ruimte zijn hier onvoldoende om bij de beantwoording van de
vijf vragen alle zes de stromingen te behandelen. Ik beperk mij derhalve tot de drie
sociologische interpretaties. Bovendien is het evenmin mogelijk om per auteur
uitvoerig en volledig gedocumenteerd alle vindplaatsen te vermelden (dit zou een
uitvoerige monografie over het wetenschappelijke denken over de verzorgingsstaat
opleveren). Ik moet hier volstaan met een parafrasering van de geschriften en
verwijzing naar de bronnen. Niettemin hoop ik dat deze methode van vergelijking
een nieuw perspectief aanbrengt op de soms wel al te warrige discussie over de
verzorgingsstaat. Per auteur worden op basis van hun geschriften kort de vragen
beantwoord.

4.1 Van Doorns beleidssociologische interpretatie
Object. Van Doorn neemt als expliciet object de verzorgingsmaatschappij, nader
omschreven als ‘het stelsel van maatschappelijke voorzieningen en professionele
dienstverlening’ (Van Doorn 1978), niet de verzorgingsstaat als zodanig. Hij legt
hierbij de nadruk op het kenmerk van de maatschappij-vorm, waarvan problemen
voor de staat zoals beheersbaarheid en bestuurbaarheid afgeleid zijn. Met deze
objectbepaling wijst Van Doorn meteen in de richting van het maatschappelijke
middenveld. Dit vormt de spil waaromheen de verzorgingsmaatschappij gebouwd
is en deze spil is tot op heden een krachtig bolwerk van maatschappelijke
machtsuitoefening. De zeggenschap binnen de intermediaire organisaties heeft vanaf
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gesignaleerd: de gecombineerde macht van professionele door de overheid
gefinancierde dienstverleners met de door de overheid gesubsidieerde particuliere
organisaties, waar de overheid weinig zeggenschap over had. ‘De combinatie vormde
een bijna geniale formule: baas in eigen huis en het huis ten laste van de gemeenschap’
(1978: 29).
Hoe wordt de ontwikkeling verklaard? De geconstateerde samenballing van
maatschappelijke macht, die niet of nauwelijks wordt gecontroleerd, wordt verklaard
uit een samengaan van het technocratische socialistische denken van voor de Tweede
Wereldoorlog (Van Doorn 1981) met de sterk verzuilde organisatievormen van na
de oorlog. De ontwikkeling van de verzorgingsstaat wordt door Van Doorn verklaard
uit de samenvloeiing van eerst technocratie en corporatisme, later - met behoud van
de formeel verzuilde structuren - aangevuld met professionalisering en de
pressiegroepen-democratie. De Nederlandse variant van de welfare state is typisch
door de rol van de confessionele organisaties en de plaats die deze organisaties bij
de uitvoering van talrijke welzijnsvoorzieningen gekregen hebben (bijvoorbeeld in
tegenstelling tot Engeland en Scandinavië. Wanneer later de verzuilde samenleving
ontzuild raakt, blijven de maatschappelijke verzorgingsstructuren hun macht
behouden, die nu nog meer dan vroeger in handen valt van de professionals.
Hoe empirisch is de analyse? Van Doorn heeft in de periode 1975-1989 nooit een
groot, speciaal op het terrein van de verzorgingsstaat gericht, empirisch onderzoek
verricht. Niettemin berusten zijn analyses op gedegen kennis van zo veel mogelijk
openbaar beschikbare bronnen: rapporten, cijferreeksen, begrotingsstukken,
documentatie van organisaties en algemene berichtgeving. De bronnen zijn altijd
controleerbaar en goed bijgehouden. Van Doorn moet wel tientallen archieven over
evenzovele onderwerpen bijhouden. Speciale belangstelling en documentatie heeft
hij voor de medische beroepsgroep. Veel uitspraken over de werking van de
verzorgingsmaatschappij worden scherper plaatsbaar en begrijpelijk indien men de
medische professie als prototype van de dienstverlenende beroepen ziet. Andere
professionele groepen worden in analogie met de medici beschreven. De methode
is dus empirisch te noemen, zij het dat systematische toetsing van theoretisch
geformuleerde uitspraken over de verzorgingsstaat ontbreekt.
Welke voorziene en onvoorziene gevolgen? De niet af te remmen of te controleren
macht van de professionele dienstverleners heeft geleid tot een omkering van vraag
en aanbod-verhoudingen. Het aanbod heeft in de analyse van Van Doorn de vraag
naar overheidsvoorzieningen opgeroepen. Hierdoor wordt het behoeftepatroon van
cliënten, patiënten en andere afhankelijke personen beïnvloed door de
probleemdefinities van de professionals. Een kritiek op juridisering, medicalisering
en therapeutisering klinkt door en verschilt in de constatering niet van bijvoorbeeld
soortgelijke geluiden door Illich en Achterhuis, maar zonder de bij deze auteurs
aanwezige maatschappijkritiek. Overvraging van beleid en onbeheersbaarheid van
de overheidsuitgaven zijn van de omkering van vraag en aanbod het niet voorziene
en onwenselijke gevolg (Van Doorn 1980). De crisis van de verzorgingsstaat is vooral
een maatschappelijke crisis, ontstaan door een niet goed beheerste
behoeftebevrediging.
Oplossingen en remedies. In enkele latere artikelen houdt Van Doorn een pleidooi
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voor deregulering (1982a en 1982b) en het afstoten van taken door de overheid als
antwoord op de overvraging en de onbeheersbaarheid. De markt moet opnieuw
ontdekt worden als reguleringsmechanisme, ook waar het dienstverlenende activiteiten
betreft. Tegelijk met deze aangedragen oplossingen echter zullen de moeilijk te
controleren activiteiten van diverse professionele groepen aan banden moeten worden
gelegd. Hoe dit laatste precies moet en hoe het zich verhoudt tot de eerder genoemde
steun aan het dereguleringsgedachte komt niet uitvoerig aan de orde.
Naar aanleiding van deze summiere weergave van Van Doorns interpretatie aan de
hand van vijf punten kan een aantal vragen gesteld worden, die nog onvoldoende
worden beantwoord zoals: Hoe meet je behoeften, hoe kan je door professionals
onnodig opgeroepen behoeften onderscheiden van authentieke behoeften? Moet
hierbij geen onderscheid gemaakt worden tussen zuiver collectieve goederen en zgn.
merit-goederen? Wanneer corrigeert de overheid terecht market-failures en waar
gaat de interventie door de overheid over in onbeheerste vraag naar diensten? Heeft
de gesuggereerde oplossing van deregulering en marktherstel gevolgen voor de
inkomensverdeling? Gaat het om (her)invoering van het profijtbeginsel in de
gezondheidszorg of om een veel groter kostenbewustzijn bij zowel professional als
cliënt? Hoe is produktiviteit te meten in de dienstverlenende sector? Bij al deze
vragen staat één ding vast: de macht van het middenveld is geenszins tanende geweest
in de verzorgingsstaat. Integendeel: door de ontzuiling, waar de macht nog een interne
controle ontmoette, is de macht zelfs samengeklonterd bij de bestuurders en de
professionals, bij bureaucraten én technocraten. Van erosie van het middenveld zoals
bij Zijderveld en Adriaansens (cf. paragraaf 4.3) is bij Van Doorn geen sprake.
Mijn eigen bijdrage aan de beleidssociologische interpretatie van de
verzorgingsstaat verschilt van die van Van Doorn in de zin, dat ik gewezen heb op
de rol van het recht bij de toekenning van en de toegang tot overheidsvoorzieningen.
Door deze zelfstandige rol van eenmaal toegekende subjectieve rechten ontstaan ook
van onder op, van de kant van cliënten rising expectations. De explosie van het
hulpaanbod en de hulpvraag in tal van voorzieningen is de gezamenlijke elkaar
versterkende resultante van financieringssystemen, subjectief gevoelde relatieve
deprivatie en de eigen belangenbehartiging van professionele groeperingen. Deze
additionele inzichten in de beleidssociologische interpretatie kwamen voort uit enkele
grootschalige onderzoeksprojecten (Schuyt 1976 en 1978). Als oplossing voor de
overvraging van overheidsvoorzieningen werd niet voorgesteld zoals bij Van Doorn
de markt als verdelingsmechanisme te versterken, maar om een consequent
onderscheid aan te brengen tussen ‘noden’ en ‘wensen’ - een onderscheid dat door
vele economen en sociologen wordt afgewezen (Schuyt 1981). Door het onderscheid
niet aan te (willen) brengen werd de verzorgingsstaat vooral een profijtelijke
ontwikkeling voor de middengroepen en de nieuwe professionals. Deze verschillen
tussen twee representanten van de beleidssociologische interpretatie van de
verzorgingsstaat laten zien dat hier geen sprake is van schoolvorming, maar veeleer
van affiniteit in objectbepaling en sociologisch analyseren.
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4.2 De figuratiesociologische interpretatie van de verzorgingsstaat
Object. In de figuratiesociologie is het object de sociogenese van
verzorgingsarrangementen. De oorsprong van de interventie van de staat wordt ver
in het verleden gezocht, soms tot in het begin van de negentiende eeuw, bijvoorbeeld
in de totstandkoming van het verplichte volksonderwijs of tot in het midden van de
negentiende eeuw in de opkomst van de bestrijding van de cholera (De Swaan 1988).
De verstatelijking van zorg bracht een proces op gang van professionalisering
enerzijds, gegeneraliseerde afhankelijkheid anderzijds. Een proces van ontvouwing
ontstaat: de kleine besloten gemeenschap van weinigen, die sterk afhankelijk zijn
van weinig mensen maakt plaats voor een veel ruimere gemeenschap, waarin meer
mensen minder afhankelijk worden van veel meer andere mensen. Dit gaat gepaard
met een duidelijk te constateren verandering in de gevoelswereld van alle betrokkenen
(De Swaan 1979). De bevelshuishouding verandert in een
onderhandelingshuishouding. Het gevoelsleven wordt meer en meer beheerst door
de arrangementen.
Hoe wordt de ontwikkeling verklaard? Het proces van verstatelijking van
verzorging is dus van veel langere duur geweest dan gewoonlijk bij de
verzorgingsstaat-sociologie als periode wordt aangenomen. De ontwikkeling tot
allerhande verzorgingsarrangementen wordt verklaard uit de langzaam gegroeide
macht van professionele groepen, waarvan de oorsprong eveneens gevonden wordt
in het midden van de negentiende eeuw (het medisch monopolie stamt van 1854).
De macht van professionals maakte steeds meer personen afhankelijk van hun zorg.
De gevoels- en levenswereld van de burgers in hun rol van patiënten en cliënten past
zich daarbij aan: proto-professionalisering, medicalisering, juridisering. Het medisch
regime ontstaat en brengt een disciplinering aan van gevoel en verstand en maakt de
patiënten steeds meer afhankelijk van de macht van de arts in hun onderlinge
interacties. De opkomst van de medische macht is onbedoeld geweest en wordt door
beide partijen in het proces, vaak onbewust, in stand gehouden.
Andere studies gaan eveneens uit van de veranderingen in gevoel en verstand over
een lange periode en van de rol van gespecialiseerde interventies (cf. Brinkgreve en
Korzec 1978).
Hoe empirisch? De beschrijvingen en interpretaties zijn voornamelijk gebaseerd
op historische studies van secundaire of tertiaire bronnen (cf. De Swaan 1988,
voorwoord). Andere onderzoekingen gaan uit van schriftelijke bronnenstudies
(Brinkgreve en Korzec 1978, De Regt 1984, Van Daalen 1987) of van kwalitatieve
interview-studies (Van Stolk en Wouters 1983). Niet de analytische behandeling van
het empirische materiaal staat voorop, maar de beschrijving in termen van
ontwikkeling, verandering en verweving van groepen in hun gevoelswerelden ten
opzichte van zichzelf, elkaar en de staat. Van Stolk en Wouters beschreven op deze
wijze de totstandkoming van wat zij met een prachtige term noemden ‘de gemoedsrust
van de verzorgingsstaat’: het gevoel bij vrouwen, die huis en haard ontvlucht waren
voor het geweld van echtgenoten, dat er financieel gezien wel voor hen gezorgd zou
worden.
Voorziene/onvoorziene gevolgen. Men zou het aldus ontstane gevoel van
gemoedsrust een voorzien gevolg kunnen noemen van de ontwikkeling van de
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mand zich nog op het grondgebied van Nederland zorgen zou hoeven te maken over
de bestaanszekerheid? Toch gaat de analyse van de figuratiesociologen verder. Zij
gebruiken daarvoor enkele nieuwe termen om het proceskarakter beter aan te geven:
de deels onvoorziene gevolgen waren verafhankelijking, verstatelijking en
verenkelijking, die nu voor het grootste gedeelte de gevoelshuishouding bepalen.
Steeds meer mensen worden van steeds minder mensen meer afhankelijk. Hierbij
moet men de ogenschijnlijk kwantitatieve uitdrukkingen vooral kwalitatief
interpreteren. Immers de afhankelijkheid is gegeneraliseerd en geïnstitueerd in
manieren van voelen, denken en willen. Waar dit proces begint en ophoudt en bij
welke personen precies is minder van belang dan de beschrijving van de inhoud van
de gevoelsveranderingen. Men geeft aan dit proces vaak een stilzwijgend moreel
oordeel door het te zien als een proces van beschaving en gevoelsbeheersing, die de
verhoudingen tussen groepen versoepeld, soms verbeterd heeft. Wel draagt een ieder
de last van die toegenomen beschaving op zich (Brinkgreve 1988). Van Stolk en
Wouters signaleren nog andere onvoorziene gevolgen in de zin dat de Staat als
inkomstenbron voor vrouwen een concurrent geworden is voor de traditionele
kostwinnende mannen. Zo dringt de verstatelijking wel erg ver door in het intieme
gevoelsleven van de burgers.
Oplossingen Het ligt niet in de aard van deze sociologiebeoefening concrete
aanwijzingen te willen geven over hoe verzorgingssystemen kunnen of moeten
worden ingericht. Het proces van verstatelijking van verzorging voltrok zich immers
grotendeels onbewust en ongepland. De verafhankelijking treft alle partijen in hun
onderlinge relaties. Geen partij kan zich aan dit proces onttrekken. Toch ontdekt men
in de kleinere geschriften van De Swaan enkele hints hoe het anders zou kunnen
worden ingericht. Spectaculair is zijn idee van gebruikersgemeenschappen: kringen
van ongeveer 3000 personen, die zoals enkele vroegere protestante
geloofsgemeenschappen hun eigen geestelijke heil verzorgden door de dominees
zelf uit te kiezen en te betalen, nu het materiële heil zelf zouden gaan verzorgen in
de sfeer van scholing, gezondheid en algemeen welzijn (De Swaan 1983). Ideeën
van elders, die in de kritiek op de verzorgingsstaat waren geformuleerd zoals
ontscholing en zelfzorg komen bij De Swaan op enkele plaatsen voor zonder dat ze
uitvoerig zijn uitgewerkt.
Ook ten aanzien van de figuratiesociologische analyse van statelijke verzorging
kunnen enkele vragen worden gesteld. De geboorteakte van de verzorgingsstaat
wordt bij deze auteurs veel eerder gelegd dan vlak voor of in de Tweede
Wereldoorlog. De zorgvuldige afbakening van Thoenes tussen een vooroorlogse
liberale staat met enkele verzorgende staatstaken en de verzorgingsstaat nieuwe stijl
wordt veronachtzaamd. Er wordt een continuïteit in ontwikkeling van
verzorgingsarrangementen aangenomen zonder dat die continuïteit ook daadwerkelijk
wordt onderzocht. Veel onderzoekingen houden op een bepaald tijdstip op. Een
illustratief voorbeeld hiervan is de interessante dissertatie van R. van Daalen
Klaagbrieven en gemeentelijk ingrijpen 1865-1920. Het belang van deze studie ligt
in het gedetailleerd aangeven van het ontstaan van klaaggedrag van burgers en de
daaruit voortvloeiende of tenminste daarmee samenhangende interventie van de
overheid. Onduidelijk blijft echter of de generalisaties over klaaggedrag toen stand
houden voor klaaggedrag van burgers in
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de verzorgingsstaat nu; of vorm en inhoud van de overheidsinterventie dezelfde zijn
gebleven of radicaal zijn gaan verschillen. Met andere woorden: is het object van de
Amsterdamse verzorgingssociologie nog wel enigszins hetzelfde als het object van
de verzorgingsstaatsociologie? Zijn de na-oorlogse ontwikkelingen niet dermate
verschillend geworden dat er eerder sprake is van discontinuïteit dan van continuïteit:
denk bijvoorbeeld aan de werkelijk immense verschillen in welvaartspeil,
consumptieniveau, energieverbruik en de omvang en intensiteit van de
staatsinterventie.
Systematische vergelijking met de analyse van Van Doorn brengt aan het licht dat
professionalisering en de macht van professionals bij De Swaan c.s. vooral op de
individuele interacties tussen deskundigen en cliënten is gericht en een wederzijdse
afhankelijkheid oplevert, terwijl bij Van Doorn vooral de macromacht voorop staat
en een eenzijdige afhankelijkheid van cliënten wordt geconstateerd. Artsen als een
maatschappelijke pressiegroep, die welbewust politieke belangen nastreeft komen
in het vervlechtingsperspectief niet als zodanig naar voren. Dat artsenorganisaties
zich tot nu toe voor een groot deel aan de afhankelijkheid van de staat hebben weten
te onttrekken, dank zij hun deskundigenmacht, komt eenvoudig niet aan de orde (cf.
Van Doorn 1983). Het is niet onmogelijk om de twee visies van Van Doorn en De
Swaan zowel historisch als analytisch in elkaars verlengde te interpreteren, maar dan
zullen de gebruikte terminologieën en de impliciete mens-en maatschappijbeelden
nog flink aangepast moeten worden. Op dit moment is de conclusie gerechtvaardigd
dat de beide ‘paradigma's’ hun eigen sociale werkelijkheid hebben geconstrueerd,
in termen van eigen makelij het object definiëren en de verschijnselen voor zich laten
spreken. De verschijnselen spreken elkaar althans niet tegen.

4.3 De cultuursociologische interpretatie van Adriaansens en Zijderveld
Object. Bij Adriaansens en Zijderveld (1981 en 1983) is het object duidelijk de
staatsverzorging. Anders dan bij Van Doorn, die het maatschappelijke karakter van
de verzorgingsstaat blijft benadrukken, beschrijven Adriaansens en Zijderveld de
ontwikkeling van de verzorgingsstaat met het klassiek sociologische begrippenpaar
staat-samenleving. De traditionele intermediaire verbanden (vrijwillige organisaties,
kerkelijke hulpverlening en particuliere initiatieven) verliezen in een proces van
modernisering hun vooraanstaande rol aan de staat. Vervolgens komt de relatie
individu-staat aan de orde als object van analyse. Zijderveld heeft voor dit proces
herhaaldelijk de term ‘het verdwijnende middenveld’ gebruikt om daarmee aan te
geven dat tussen staat en individu niet meer de vrijheid-beschermende paraplu van
organisaties voorhanden is. Dit middenveld (ook wel tussenveld genoemd) is dan
het voornaamste object van onderzoek en analyse. Wat is er mee gebeurd met welke
onvoorziene consequenties?
Hoe wordt de ontwikkeling verklaard? Twee sociaal-culturele processen, namelijk
modernisering in de zin van een integratie van burgers in een massa-samenleving en
rationalisering (bureaucratisering) vormen de achtergrond van de toenemende rol
van de staat. Deze twee processen worden in verband gebracht met de komst van de
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en Zijderveld 1981: 91). De modernisering bracht bijna onstuitbaar met zich mee de
erosie van de voorheen autonome instituties van de maatschappij. Deze erosie is
tevens een erosie van traditionele waarden die erkend waren in de vroegere
samenleving en zelf als bron van legitimiteit golden (Adriaansens en Zijderveld
1981). Het wegvallen van de intermediaire instituties levert het enkele individu als
het ware uit aan anonieme, op de massa gerichte en door de staat bezegelde activiteiten
(publieke opinie, bureaucratische organisaties). De burger verliest daarmee veel meer
dan de eigen organisatie. In twee recente publikaties heeft Zijderveld de
erosie-gedachte nog eens ten stelligste onder woorden gebracht: ‘Als om wat voor
reden dan ook dit middenveld verstatelijkt - dat wil zeggen in het verlengde van de
staat komt te liggen - verliest het zijn buffer- en filterfuncties ten opzichte van de
staatsmacht en ten opzichte van de invloed op de staat door de burgers’ (1988a) en
‘We kunnen nu de centrale stelling formuleren: als ideologisch uitgeholde, lege,
alleen nog formeel-juridische, puur organisationele, zwak institutionele, verticale
structuren hebben de zuilen hun bemiddelende intermediaire karakter, hun functie
van maatschappelijk middenveld en machtsbuffer verloren. Het eens zo sterke,
verzuilde middenveld is door deze uitholling aan erosie gaan lijden. Zonder dat
iemand dit om tirannieke en totalitaire redenen wilde, kreeg de centrale overheid en
haar bureaucratisch apparaat in de verzorgingsstaat een exponentiële macht, want
de uitgeholde zuilen werden nu de geleiders voor de staatsmacht. Niet langer geremd
en gehinderd door een middenveld kon de staatsmacht van nu af aan direct, zonder
inmenging tot de individuele burgers doordringen en hen tot in het privé-bestaan
bereiken, beheersen en besturen’ (1987: 232). Zo geformuleerd is de ontwikkeling
van de verzorgingsstaat een werkelijk dramatisch proces van ontmanteling van de
macht van de burger, dat echter lijnrecht in botsing komt met twee andere analyses
van ditzelfde proces: Van Doorns ‘baas in eigen huis’-stelling en Pens ‘Big brother
op lemen voeten’-stelling.
Hoe empirisch? De analyse van Adriaansens en Zijderveld is vooral theoretisch
en historisch-cultureel van aard. Wel geven ze analyses van selectief gekozen
vrijwillige organisaties en service-clubs in de Verenigde Staten en Nederland (o.a.
een Rotary club). De gevolgtrekkingen uit deze observaties reiken echter verder dan
alleen dit subspecimen van intermediaire organisaties. Het zijn niet de ziekenhuizen
en artsenorganisaties zoals bij Van Doorn of de de staat immer voor de voeten lopende
rechtshulpverleners, die Pen voor ogen staan. In vergelijking tot Amerika zijn de
vrijwillige organisaties in Nederland inderdaad zo goed als verdwenen (maar welke
rol speelt hierbij het Amerikaanse belastingstelsel?). De ontzuiling heeft een nieuw
maatschappijtype opgeleverd in Nederland zonder middenveld. De empirische
ondersteuning van deze stelling zou mogelijk zijn indien men heel systematisch de
toenemende staatsfinanciering van de zeer vele confessionele vrijwillige organisaties
in de periode 1960- 1975 empirisch zou beschrijven. Het ligt nog maar heel kort
achter ons, dat de overheid de financiering van de in de intermediaire organisaties
werkzame deskundigen en andere exploitatiekosten is gaan overnemen, eerst voor
20 procent, daarna voor 80 procent (ongeveer in 1965) en daarna voor 99 procent en
toen pas voor 100 procent (niet eerder dan 1974). Pas na deze overname van
financieringsverplichtingen begint ironisch genoeg de achterban weg te vallen en
begint het proces
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van zowel ontzuiling als formalisering. In hoeverre dit empirisch te beschrijven
proces letterlijk een erosie van macht bij de bestuurders van die organisaties heeft
opgeleverd valt nog te bezien. In enkele sectoren (onderwijs, gezondheidszorg) is
geen sprake van erosie van de macht of de legitimiteit van de autonome instellingen.
Van Doorn heeft het duidelijk over de macht van de top van deze organisaties,
Adriaansens en Zijderveld duidelijk over de weggevallen achterban.
Voorziene/onvoorziene gevolgen? De erosie heeft nog enkele belangrijke gevolgen
gehad voor de opstelling van grote groepen van burgers. Adriaansens en Zijderveld
noemen als een van de gevolgen van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat het
ontstaan van een immoralistisch ethos, waarmee ze aangeven dat burgers in hun
relatie tot de staat en vervolgens in relatie tot elkaar een hedonistische, op consumptie
gerichte mentaliteit zijn gaan vertonen. Deze gevolgen worden als ongunstige
ontwikkelingen gekenschetst waarbij een zekere morele veroordeling niet ontbreekt.
Het wegvallen van vrijwilligheid in en van organisaties heeft tegelijkertijd ook een
vrijblijvende houding opgeleverd van ‘wel de rechten, niet de plichten’ - een
observatie, die ook door vele medeburgers in de verzorgingsstaat vaak met precies
diezelfde slagzin onder woorden is gebracht. Onduidelijk blijft echter steeds welke
personen of groepen precies met deze hoedanigheden van hedonisme, consumentisme
en vrijblijvendheid worden aangetroffen. Soms krijgt men uit de geschriften de indruk
dat bijna álle burgers met die kwalijke eigenschappen behept zijn, soms krijgt men
de indruk dat deze immoralistische houding vooral aangetroffen wordt in enkele
grootstedelijke milieus. Empirisch onderzoek naar de toegang tot veel
verzorgingsinstellingen geeft aan dat bij de onderkant van de bevolking nog steeds
eerder sprake is van een tekort aan gebruik van de rechten dan aan een over-gebruik.
Specificatie van de betreffende groep zou hier helpen. Bovendien zou men ook uit
andere onderzoekingen de conclusie kunnen trekken dat veel burgers er een dubbele
morele boekhouding op na houden: een ten opzichte van de overheidsinstellingen
(en deze is inderdaad bij de midden- en lagere groepen utilistisch geworden) en een
ten opzichte van de eigen familie en sociale kringen (en dan is er nog lang geen
sprake van immoralisme ten opzichte van elkaar). Het bestaan en voortbestaan van
deze dubbele morele boekhouding wijst echter wel in de richting van een empirische
basis voor de immoraliteitsthese van Adriaansens en Zijderveld.
Oplossingen. Adriaansens en Zijderveld schromen naar goed voorbeeld van de
klassieke sociologen Weber en Durkheim niet om enkele morele conclusies te
verbinden aan hun cultuursociologische analyses. Vooral bij Zijderveld nemen die
conclusies de vorm aan van een niet onbelangrijke en goed verwoorde cultuurkritiek
(bijvoorbeeld Zijderveld 1986). Zij bevelen met zo veel woorden een herstel van de
belangrijke oude waarden aan van vrijwillige binding van burgers onderling, van
plichtenbesef en wederkerigheid. De moeilijkheden om dergelijke culturele processen
van waardenoriëntering weer om te keren worden wel onderkend, maar de
cultuurkritiek krijgt hier en daar bezwerende tonen. Terugkeer tot eigen
verantwoordelijkheid is een aanbeveling die uit hun analyses naar voren komt en het
is dan ook niet verwonderlijk dat juist de politieke partijen die het traditionele
middenveld bleven vertegenwoordigen in de analyse van Adriaansens en Zijderveld
een bondgenoot
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vonden in een pleidooi voor minder staatsbemoeienis en voor een meer
verantwoordelijke samenleving.
De cultuursociologische analyses van Adriaansens en Zijderveld zijn niet steeds even
duidelijk wat objectbepaling betreft: wat wordt nu precies bedoeld met middenveld?
Dezelfde organisatorische verbanden als die Van Doorn op het oog heeft als hij het
over ‘verzorgingsinstellingen’ heeft of toch vooral de vrijwillige organisaties en
service-clubs? Moet geen consequent onderscheid gemaakt worden tussen dergelijke
service-clubs en de grote verzorgende instellingen zoals scholen, ziekenhuizen,
maatschappelijke dienstverleningsorganisaties, bejaardenoorden, bedrijfsverenigingen?
Bedoelen Adriaansens en Zijderveld te zeggen dat alle formele macht van vrijwillige
organisaties bij de staat terecht gekomen is of slechts dat er effecten van de
staatsfinanciering zijn aan te wijzen, die de vroeger grote macht van die organisaties
enigszins verkleind hebben? Is de rol van de staat werkelijk zo allesoverheersend als
in het hierboven gegeven citaat van Zijderveld wordt beweerd? Als dat waar zou zijn
waar klaagt Lubbers dan over in zijn klaagzang op de te ver doorgeschoten
rechtsbescherming van de burger? Is de onmacht van de overheid in de
verzorgingsstaat niet minstens even spectaculair als de beweerde macht? Kortom:
wat is Wahrheit en wat is Dichtung in de vele beweringen over de verzorgingsstaat?

5 Kanttekeningen en conclusies
De hier gebezigde analyse van drie sociologische interpretaties van de verzorgingsstaat
is niet primair kritisch bedoeld. De meta-analyse is meer ingegeven door
methodologische verwondering: hoe kunnen op het eerste gezicht volstrekt
tegenovergestelde beweringen gedaan worden over de ontwikkeling van de
verzorgingsstaat en welke consequenties zou men daaruit kunnen trekken. Een van
de eerste conclusies die ik zelf zou willen trekken is de volgende: ondanks de vele
tegenstrijdigheden in de analyse van Van Doorn enerzijds en Adriaansens en
Zijderveld anderzijds hebben beide analyses in de discussie over de crisis van de
verzorgingsstaat bijval en politieke ondersteuning gekregen. De door beide
interpretaties gesuggereerde oplossingen voor de crisis gingen duidelijk in de richting
van de vermindering van de staatsinterventie. De sociologische interpretaties vormden
op deze wijze de legitimering van politieke opvattingen over die staatsinterventie,
die op andere gronden en met andere argumenten toch al werden overwogen. Doordat
de discussie over de verzorgingsstaat op een tamelijk algemeen niveau gevoerd werd
en men vaak uitging van een onbepaald althans niet precies omschreven of afgebakend
object, ontstond er een mengeling van sociologische interpretaties en politieke
beoordelingen van de verzorgingsstaat. Deze vermenging is op zich natuurlijk niet
zo verwonderlijk, omdat zo'n vermenging vanaf het begin van de verzorgingsstaat
al aanwezig is geweest (zie paragraaf 1). Verwonderlijk is alleen dat de sociologische
analyses zich zo goed en zo snel leenden voor politieke legitimering.
Een tweede conclusie heeft betrekking op de termen ‘verstatelijking’ en ‘maat-
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schappelijk middenveld’. Met de eerste term wordt ogenschijnlijk veel beschreven,
maar gaat men nu eens precies uiteenrafelen wat wel en niet tot de bevoegdheden
van staat en particuliere organisaties is gaan behoren dan zal blijken dat een groot
aantal beweringen over de rol van de staat en de onmacht van particuliere organisaties
tenminste een behoorlijke nuancering behoeft. Deze nuanceringen zouden nu net het
gemakkelijke politieke gebruik van de algemene sociologische analyses kunnen
bemoeilijken. Met name een gedetailleerde analyse van de feitelijke overname van
de financiering door de overheid van particuliere organisaties en de latere financiële
terugtred van diezelfde overheid uit die organisaties en de daarbij opgetreden sociale
nevenverschijnselen (wegvallende achterban, secularisering, professionalisering
onder dwang van de overheid, wegvallen van vrijwilligers in de hulpverlening) zou
tot belangrijke correcties van vele pars-pro-toto redeneringen kunnen leiden. Er is
dus een hernieuwd onderzoek naar de (geschiedenis van de) na-oorlogse
verzorgingsstaat nodig, niet uitsluitend omwille van de zuiverheid van sociologische
beweringen en bewijzen, maar ook om beter inzicht te krijgen in de bewéérde en de
feitelijke rol van de staat.
Een derde conclusie ten slotte is de constatering hoe weinig in de drie hier
behandelde sociologische analyses van de verzorgingsstaat aandacht is geschonken
aan het fenomeen van de arbeid. De veranderingen in de verzorgingsstaat, met name
die na de twee oliecrises, zijn toch voor een zeer groot deel ingegeven door de snel
veranderende plaats van de arbeid. Vele vanzelfsprekendheden bij de opbouw van
de verzorgingsstaat waren gekoppeld aan de arbeid, bijvoorbeeld de koppeling van
sociale zekerheid aan arbeidsplaatsen, de loon-en uitkeringshoogte, die gekoppeld
waren aan het gezinsinkomen. Ontwikkelingen zowel in de arbeidsorganisaties als
in de samenleving als geheel (individualisering) hebben een aantal van deze
vanzelfsprekendheden van de verzorgingsstaat achterhaald. Een analyse op een lange
termijn zou aan het licht kunnen brengen dat de verschijnselen waar de sociologen
vooral in geïnteresseerd waren in hun analyse van de verzorgingsstaat primair
afhankelijke verschijnselen zijn geweest van de meer hardere maatschappelijke
onderstromen die zich buiten de statelijke verbanden afspeelden. Men moet bij de
drie hier niet behandelde maar wel in paragraaf 2 genoemde economische analyses
van de verzorgingsstaat te rade gaan om een completer beeld te krijgen van de
na-oorlogse Nederlandse verzorgingsstaat. Indien men hierbij dezelfde vijf vragen
stelt aan de economische interpretaties (object, ontwikkeling, empirisch gehalte,
(on)voorziene gevolgen en oplossingen) dan zal kunnen blijken hoezeer de twee
disciplines economie en sociologie elkaar kunnen en moeten aanvullen. Op dit
moment is sociologie nog teveel ‘economy with economy left out’ en is economie
nog teveel ‘sociology with sociology left out’.
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9 De Swaans Zorg en de staat
1 Inleiding
Boven de ingang van zijn Academie liet Plato de volgende inscriptie aanbrengen:
‘Niemand mag hier binnen gaan tenzij hij geschoold is in de geometrie’. Het is van
ouds een ideaal geweest van filosofen en wetenschapsbeoefenaren om de wiskunde
als onbetwist en absoluut uitgangspunt voor geldige kennis te nemen. De wiskunde
gold als toonbeeld en model voor rationaliteit. Descartes en Spinoza entten hun
filosofie op de geometrische methode. Descartes, de grondlegger van de moderne
tijd, stelde de wiskunde model voor alle wetenschappen bij de analyse van hun
verschijnselen. Tot op de dag van vandaag is dit wetenschappelijk ideaal aanwezig
in de wereld van veel wetenschappen. Het is ook een verleidelijk ideaal, dat in de
vorm van proposities en deductieve schema's, helder en controleerbaar kennis
samenvat en nieuwe kennis genereert.
Het was de wiskundige Pascal, die in het voetspoor van Montaigne en anders dan
zijn oudere tijdgenoot Descartes, naast het wiskundige denken een andere vorm van
redeneren benadrukte. Pascal stelde tegenover elkaar de l'esprit geometrique - het
wiskundig denken - en de l'esprit de finesse - beurtelings vertaald als het praktische
inzicht of het fijne inzicht: het oog hebben voor de subtiele nuance, het kleine, maar
belangrijke detail. Niet de deductieve redenering staat hierbij ten voorbeeld, maar
de inductieve; niet de logische sluitrede, maar de praktische rede.
Men kan inderdaad twee stijlen van redenering in de wetenschap en de wijsbegeerte
waarnemen, waarbij een groep grote voorkeur aan de dag legt voor het heldere
wiskundige inzicht en een andere groep voor het zich open stellen voor de
onverwachte en niet te overziene fenomenen, de empirische variaties en de niet
helemaal kloppende of kloppend te maken redeneringen. Plato versus Aristoteles,
Descartes versus Pascal.
Als men met enkele goed gekozen principes of formules een hele reeks van
verschijnselen ineens kan samenvatten dan is dat een vreugde van de geest en een
overwinning van de rede. De natuurkundige denkt ook zo: na een nauwkeurige
observatie probeert de natuurkundige ineens het waargenomene in een formule te
vatten. De beoefenaar van de humaniora daarentegen beschrijft met woorden. Diens
samenvatting van een reeks waarnemingen blijkt ineens een verrassende metafoor
te zijn, een goed gekozen beeld, een prachtige samenvattende volzin aan het eind
van een betoog. Een prachtige slotzin in plaats van een logische sluitrede.
Het opmerkelijke van het boek van A. de Swaan Zorg en de Staat is nu dat het
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beide intellectuele tradities in zich herbergt en beide soorten inzicht met verve ten
toon spreidt. Het aan de welzijnseconomie ontleende speltheoretische model van
collectief handelen draagt de sluitende en strak volgehouden redenering. Dit wordt
afgewisseld met treffende samenvattende beelden, geslaagde en veelzeggende
metaforen, prachtige aforismen en slotzinnen, die als mokerslagen in het geheugen
van de lezers blijven naklinken. Het combineert qua vorm een propositionele,
apodictische stijl met een aforistische stijl met bloemrijk-beeldend taalgebruik.
Tegelijk een nazaat van Pascal en een moderne Spinoza die de more geometrico een
Tractatus Sociologico-Politicus schrijft over de moderne samenleving. BdS is toevallig
ook de afkorting voor zijn vroegere stadgenoot.
De kenmerkende stijl van het boek wil ik aangrijpen voor de organisatie van mijn
betoog en voor mijn oordeel en eindoordeel over het boekwerk. In de sociale
wetenschappen kan men ofwel met een of enkele algemene principes een hele reeks
van verschijnselen verklaren ofwel met een zo uitputtend mogelijke beschrijving een
nauwkeurig beeld oproepen van enkele verschijnselen, soms zelfs maar van een
verschijnsel, zoals bijvoorbeeld het Britse kabinet van 1920 tot 1924 of het Tweede
Kabinet Drees. De Indiaanse wetenschapsfilosoof Rajeev Bhargava stelt in dit verband
tegenover elkaar een monistisch verklaringsbeginsel, dat universeel wordt toegepast
op zoveel mogelijk verschijnselen en een pluralistische beschrijving van
ontwikkelingen (Bhargava 1990). In het uiterste van het eerste geval lijken alle
verschijnselen op een of andere manier op elkaar; in het uiterste van het tweede geval
lijkt geen enkel verschijnsel op een ander verschijnsel en kan men eigenlijk alleen
maar volstaan met een ‘thick description’, een zeer gedetailleerde weergave van het
verschijnsel in kwestie.
Tussen deze twee uitersten kan men het boek van de Swaan plaatsen en tegelijk
zien dat het op vele plaatsen door beide polen wordt aangetrokken: de
welzijnseconomie enerzijds, de geschiedenis anderzijds. De combinatie of de
verzoening van deze twee polen vormt het niet weinig ambitieuze uitgangspunt van
het hele project en ik zal in deze bespreking derhalve proberen na te gaan of dit
uitgangspunt geheel of gedeeltelijk is verwezenlijkt. Ik deel mijn betoog als volgt
in: een nadere bespreking van het uitgangspunt (paragraaf 2), een opsomming van
een drietal telkens terugkerende problemen die ik bij het bestuderen van de tekst
kreeg (paragraaf 3). Hierbij ontleen ik mijn opmerkingen en oordelen aan afzonderlijke
hoofdstukken om mijn eindconclusies niet zo maar uit de lucht te laten vallen, maar
op te bouwen uit concrete argumenten en vindplaatsen. Bij deze hoofdstukken heb
ik iets meer aandacht voor hoofdstuk 2, 6 en 7 eenvoudig omdat ik me meer competent
voel op het gebied van de sociale zekerheid en de na-oorlogse verzorgingsstaat dan
op dat van de geschiedenis van het volksonderwijs of de negentiende eeuwse
gezondheidszorg. In een slotparagraaf geef ik mijn eindoordeel en keer ik terug naar
het door de Swaan zelf gekozen uitgangspunt.
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2 Het uitgangspunt
Het uitgangspunt is even simpel als spannend en uitdagend. Een combinatie van de
theorie van collectief handelen (niet: collectieve actie) en een historisch sociologische
interpretatie van het proces van collectivering (collectivisering). De economen zijn
met hun welzijnseconomie niet historisch genoeg, de historici zijn niet theoretisch.
Zorg en de Staat wil beide gezichtspunten recht doen, en al doende de statische
economische maatschappij-analyse veranderen in een dynamische analyse, waarbij
de formele mathematische welzijnseconomie wordt uitgebreid tot sociale processen
en niet slechts toepasbaar wordt geacht op min of meer van de sociale context
geabstraheerde structurele condities van het handelen. Terecht noemt De Swaan dit
een paradigma-verruiming en als hij in deze opzet slaagt heeft hij een niet geringe
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van wetenschappen - in het meervoud. Het is
een spannend, gedurfd en vernieuwend uitgangspunt. De mathematica en de historia
verenigd tot sociale dynamica. Zonder Ethica. De l'esprit geometrique komt dan ook
al vrij snel naar voren. Ik ben bijvoorbeeld uiterst gefascineerd geraakt door de
drie-dimensionele figuur op bladzijde 29 (bladzijde 20 in de Engelse grondtekst),
waarin het hele probleem van armoede, werkloosheid (niet: werkeloosheid) en
arbeidsongeschiktheid wordt gepresenteerd. In mijn huidige eigen onderzoek naar
armoede en werkloosheid komen precies de dimensies van geschiktheid, nabijheid,
meegaandheid of in iets andere woorden van activiteit en passiviteit aan de orde. Er
is dus een pleidooi te houden voor zo'n alle tijden en plaatsen verenigend model, dat
met eenvoudige middelen veel verschijnselen kan verklaren.
Het welzijnseconomisch model van collectief handelen wordt consequent in het
hele boek gehanteerd met een telkens plaats vindende uitbreiding van de
toepassingssfeer, die bovendien vanuit het model te verklaren valt. Uit de
Middeleeuwse parochie groeide het collectieve goed van vrijgevigheid. Het in stand
houden van vrijgevigheid vormde een keuze dilemma - in welzijnstheoretische zin
- voor de lokale gemeenschap, waaruit als collectief goed het armenhuis tevoorschijn
komt. De taalgemeenschap van lokale gemeenschappen schept scholen, waarna de
beginnende industriestad vervolgens als nieuw collectief goed het medische
politiewerk en de hygiëische verzorgingsinstellingen doet ontstaan. De gevaren en
risico's van de steeds wijder geworden industriële samenleving deed de onderlinge
waarborggemeenschappen ontstaan. Toen deze niet in staat bleken de keuzedilemma's
van collectief handelen adequaat en blijvend op te lossen ontstonden in de twintigste
eeuw op nationale schaal ter leniging van industriële armoede de verzekeringsfondsen,
de instellingen tot beheer van overdrachtsvermogens en daaraan gekoppelde
gezondheids- en welzijnsinstellingen.
Je kan deze dynamische ontwikkeling het beste voorstellen als een steen in een
vijver die in een bijna mathematische regelmaat steeds wijdere kringen trekt, waarin
de afzonderlijke watermoleculen in dit geval de individuen in die wijder wordende
gemeenschap - zich in het voor hun bestemde lot schikken. De menselijke
geschiedenis vertoont een telkens terugkerend, maar zich net op een aggregatie-niveau
hoger voltrekkend patroon, dat slechts te begrijpen valt als men de dilemma's van
collectief

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

114
handelen begrijpt en toepast.
Op het eind van het boek en nog uitgewerkter in de Den Uyl-lezing (De Swaan
1989b), wordt op internationale schaal dit patroon nogmaals herhaald: de nationale
gemeenschappen zijn de gevangenen van hun eigen succes van welvaartcreatie en
welvaartverdeling en zoals in elke gevangenis creëert het systeem ook deze keer een
eigen en nieuwe uitweg: een collectivering op wereldschaal. Het welzijnstheoretisch
model biedt ook een verklaring voor de dynamische ontwikkeling van gemeenschap
tot staat en van staten tot internationale gemeenschap. De welzijnseconomie
gehistoriseerd: quod erat demonstrandum.
Er is logisch geen speld tussen te krijgen en toch bekroop mij tijdens het aanhoren
van die lezing De verzorging in het teken van het kapitaal (1989b) een zelfde
kriebelige gevoel, van irritatie, van intellectuele jeuk als het empirische onbehagen
dat ik ook al had voelen opkomen tijdens het lezen van Zorg en de Staat (1989a).

3 Drie terugkerende problemen
Met de term empirisch onbehagen probeer ik aan te geven, dat de universele drang
van het ter verklaring aangeroepen model, bijna nergens empirische referentiepunten
toelaat. Klopt het model, kloppen die prachtige welluidende en apodictische zinnen
nog wel met enige aanwijsbare en beschrijfbare fenomenen? Tijdens de Den
Uyl-lezing is zorgvuldig vermeden om een getalmatige beschrijving te geven van de
stroom van internationale migranten en werk-of uitkeringzoekenden. De zin: ‘Wie
de allerarmsten in de armoelanden echt zou willen helpen moet hun geen geld sturen,
maar een Nederlands paspoort’ (De Swaan 1989b: 29) blijft voor de rest van een
mensenleven als een voltreffer in hart en hoofd achter. Maar de l'esprit de finesse,
het praktische inzicht, in mij werd ineens wakker: aan welke eisen moet men voldoen
als men een paspoort wil hebben, waarom zijn die eisen gekomen, in welke mate en
in welk tempo kunnen die eisen verzacht worden en bovenal waar zal deze ijzeren
logica van de welzijnseconomische sociologie eenvoudig botsen op de werkelijkheid
van alledag. Er kunnen geen mensen meer bij, de ene mens verdringt de andere mens
niet alleen van de arbeidsmarkt, maar sterker: van het grondgebied. Wanneer wordt
de abstracte prisoner in zijn mathematische gevangenis zittend tegenover de andere
prisoner een grommende wolf voor de andere wolf. Als de mens de mens eindelijk
een zorg geworden is, blijft er toch eigenlijk steeds de mogelijkheid van een
uiteenvallen van het systeem, van het terugvallen tot de wolvenstatus. Er is in het
model eigenlijk geen plaats voor een omgekeerde ontwikkeling, voor een ontzuiling,
een ontzorging, een ontcivilisatie.
Op gelijke wijze gingen mijn hersens jeuken toen ik in hoofdstuk 2 zo goed als
geen empirische referentiepunten aangegeven zag staan, van plaats noch van tijd
noch van analyse-eenheid. Op welke gebeurtenissen precies slaan nu al deze
proposities? Bij de ene na de andere apodictisch neergeschreven uitspraak ging ik
me afvragen: was het nu wel zo, zijn er geen andere dingen gebeurd, kan je dit wel
zo beweren? Kortom mijn problemen komen neer op de naar mijn mening niet goed
aangegeven relatie
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tussen werkelijkheid en model, tussen beschrijving en verklaring, tussen empirie en
theorie. Dat ik een dergelijke relatie nodig en noodzakelijk vind, volgt niet alleen
maar uit mijn eigen specialisatie, de empirische sociologie, maar vind ik behoren tot
minimale methodologie van wetenschappelijke arbeid, hoe grote vrijheid ik daarbij
ook zou willen toekennen aan die arbeid.
Als ik mijn empirische onbehagen probeer samen te vatten dan heeft het betrekking
op drie punten: terminologische problemen, empirische problemen en theoretische
problemen. Ik zal van elk een paar voorbeelden geven.

3.1 Terminologische problemen
Bijvoorbeeld het begrip staat. Soms wordt dit begrip gebruikt in de duidelijke
betekenis van de staatsrechtelijk georganiseerde, territoriaal begrensde eenheid,
vertegenwoordigd door de politiek, maar ook en nogal vaak als de semi-particuliere
organisaties van gezondheidszorg, sociale zekerheidsfondsen en onderwijsinstellingen
- ironisch genoeg net dié delen van de verzorgingsstaat, die nog lang en breed niet
in een staatsverband gebracht zijn. Natuurlijk er is staatstoezicht op al hun handelen,
maar heeft het juridisch fijne verschil tussen publiekrechtelijk en privaatrechtelijke
organisaties geen enkele maatschappelijke bodem?
Ik struikelde op dezelfde wijze al op bladzijde 23 over het begrip ‘eigendom’:
‘eigendom is een afweermiddel tegen de armen en het bestendigt hun armoede’. Uit
de context van die passage maak ik op dat zoiets als toeëigening van het surplus aan
kapitaal bedoeld wordt, hetgeen wel eigenaren oplevert, maar toch slechts op straffe
van grote verwarring met het begrip eigendom kan worden aangegeven. Bladzijde
24 luidt het: ‘het instituut van de eigendom betekent een voortdurende verdediging
tegen aanspraken en aanvallen, ook van andere rijken’. Nee, is mijn eerste reactie.
Het instituut eigendom heeft nu juist aan die aanvallen een eind gemaakt. Het
sociologisch instituut eigendom gaf de legitimering plus een gegarandeerd redres
tegen eigendomsinbreuken. Als ik hier iets verder op mag ingaan: eigendom schept
een logische band met elke niet-eigenaar, en dat zijn niet alleen maar de armen.
Eigendom was geen afschrikking tegen stelen, maar een regulering van de hebzucht,
zodanig dat de verhoudingen als legitiem werden ervaren, ook door de armen, ook
door de potentiële bedreigers en bedriegers, die deze legitimiteit erkenden en daarom
geen grote bedreiging meer vormden voor de eigenaren. Er is in de West-Europese
cultuur na de Romeinse tijd bijna geen instituut, dat zo weinig bedreigd is geweest
als juist de eigendom. Het welzijnseconomische model noodzaakt dat er steeds sprake
is van dreiging en gevaar, maar ik vraag mij af of die gevaren daadwerkelijk in die
periode van de geschiedenis bestonden (cf. van den Bergh 1979).
Mutatis mutandis heb ik soortgelijke precisie-bezwaren tegen de begrippen als
armen en bandieten, die in telkens wisselende rollen over het toneel van de
geschiedenis lopen. Evenzo met de begrip elites, topambtenaren, grote ondernemers.
Wie, waar en in welke hoedanigheid traden mensen voor het voetlicht en is het gepast
om de enorme empirische variatie van deze mensen met bijna niet-wisselende
begrippen aan te duiden. Als het over grote ondernemers gaat en hun rol bij de
totstandkoming
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van de sociale zekerheid, denk ik voor Nederland meteen aan de fabrikantenfamilies,
Regout bijvoorbeeld, en daarvan is uit vrij veel documenten bekend dat er een enorme
weerstand was tegen elke vorm van sociale zekerheid. Toch zegt het model dat de
grote ondernemers met de activistische overheidsambtenaren de leiding genomen
hebben. Hoe verhouden zich nu empirie en theorie? Mijn tweede probleem betreft
derhalve de empirie.

3.2 Empirische problemen
In de zojuist genoemde passage over de eigendom en de toeëigening van
surpluskapitaal heb ik mij steeds het hoofd moeten breken over de periodisering. Er
wordt verwezen naar het boek van Sahlins en dat slaat dus op heel oude, schriftloze
samenlevingen. Het ontstaan en de verklaring van het bestaan van eigendomsrechten
wordt in dezelfde passage behandeld, en dan waan ik mij in de periode van het
Romeinse recht en de verspreiding daarvan door Europa, maar het gaat ook over de
vroege periode van de moderne tijd. Kortom ik weet heel vaak niet op welke
verschijnselen de krachtige proposities betrekking hebben en dan reageer ik met een
‘ja, hoe weet je dat nu precies en hoe kan ik de auteur ook maar enigszins controleren
op de juistheid van zijn beweringen?’ De precisie van de l' esprit de finesse, de fijne
nuance, het detail aan kennis, dat nu net een propositie empirisch kan schragen of
juist kan ontkrachten.
Waar ik het soms wel kan, zoals bij de geschiedenis van de totstandkoming van
de sociale zekerheid, komen de empirische tegenargumenten snel naar voren. Is het
werkelijk te verdedigen en empirisch aan te wijzen, aannemelijk te maken, dat het
initiatief voor de opgelegde vormen van sociale zekerheid lag bij hervormingsgezinde
politici, grote ondernemers en hoge staatsambtenaren? Ik betwijfel het zeer. Ik kom
hier nog uitvoeriger op terug.
Een laatste aspect van mijn empirische problemen betreft het toerekenen van
motieven en redeneerwijzen, die horen bij het welzijnseconomisch model van de
homo economicus, voor die situaties en perioden, waarin van een individualistisch
mens- en wereldbeeld nog nauwelijks sprake is. Ik doel hier op de problematiek van
de armenzorg uit het tweede hoofdstuk: de verklaring van het vrome gedrag van het
geven van aalmoezen en het verrichten van andere pro deo werkzaamheden. Ieders
liefdadigheid kon slechts stand houden zolang elk ervan kon uitgaan dat de naaste
even liefdadig zouden zijn (pagina 34-37). Ook de liefdadigheid was verstrikt in de
dilemma's van collectieve actie. Met als prachtige slotzin: ‘de deugd berust op
verwachtingen van andermans deugdzaamheid’ (pagina 37).
In dit hoofdstuk wordt een zeer uitdagende verklaring gegeven van christelijke
deugdzaamheid en liefdadigheid. De middeleeuwse naastenliefde berust op
calculerend gedrag. Bij dit onderwerp wil ik bij wijze van denkoefening iets langer
stilstaan. Waarom gaven mensen aalmoezen in de middeleeuwen? Het originele
antwoord van De Swaan luidt: dat werd afgedwongen door de structuur van collectief
handelen, dat was de figuratie, die werd ondersteund door sociale controle
mechanismen.
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cathechismus om de religieuze motivering aan te duiden. Nu kan men zeggen: dat
is nogal naïef om de oppervlakkige en door de personen zelf naar voren gebrachte
motieven aan te nemen als een voldoende verklaring. Je doorziet niet de list van de
maatschappelijke rede. De mensen zeggen uit religieuze motieven te handelen, maar
ondertussen constateer ik, onderzoeker, dat ze dat toch maar doen uit hun welbegrepen
eigenbelang, hun nutscalculatie binnen het prisonersdilemma.
We raken hier aan een fundamenteel punt in de methodologie van de sociale
wetenschappen en het heeft theoretisch verbindingen met moderne vraagstukken als
going native en de toerekening van motieven voor de verklaring van gedrag. Kunnen
wij de motieven van middeleeuwse gelovigen kennen? Hoe verhoudt zich de
theologische tot de economische verklaring van gedrag? Bij het lezen van dit
onderdeel vroeg ik me steeds ongeduldig af ‘wanneer komen nu de kloosters aan
bod’ en ik moest tot pagina 42 wachten tot ook zij terecht vermeld werden.
De Swaan stelt: een collectief goed ontstaat in het proces van collectieve actie en
dus berust de deugd uiteindelijk op verwachting van andermans deugdzaamheid.
Vanuit een utilistisch mensbeeld wordt het handelen van middeleeuwers verklaard,
maar de empirische hamvraag luidt naar mijn mening: dachten die middeleeuwers
op die utilistische, individualistische wijze? Hoe kunnen we daar achter komen? Als
je het boek van Le Goff De woekeraar en de hel, economie en religie in de
middeleeuwen leest, komt er een nogal spiritueel-collectief mens- en wereldbeeld
naar voren (Le Goff 1986 en Le Goff 1984). De historische roman van Marguerite
Yourcenar L'oeuvre au noir die zich afspeelt op het breukvlak van twee tijdperken
geeft ook weinig steun aan de gedachte dat het merendeel van de bevolking al het
nieuwe tijdperk van het individualisme was binnen gestapt. Ik ben mijn inleiding
niet voor niets begonnen met een verwijzing naar Descartes, de grondlegger van de
moderne tijd en van het individualisme.
Laat ik mijn bezwaar als volgt samenvatten: met een twintigste eeuwse optiek (de
welzijnseconomie) worden motieven toegekend aan het handelen van personen,
alleen of in groepsverband, die ontleend worden aan de termen van de twintigste
eeuw. Er wordt geen beschrijving gegeven van de historische constellatie en toen
geldende symboolsystemen in termen van empirisch achterhaalbare, tenminste
objectiveerbaar te maken motieven van steun en strijd. Het utilistisch mensbeeld
wordt toegepast op niet-utilistische activiteiten. Het leidt tot een triomf van de
economische abstractie, op grond waarvan de mens alleen nog maar handelt, als er
wat te halen valt. Ik zal niet ontkennen dat dat utilistisch denken en handelen veel
voorkomt, maar wat ik me afvraag is of het toen ook al voorkwam. Met andere
woorden of het geen ontstaansgeschiedenis kent, die ligt na de aanvang van de
moderne tijd. Als dat zo is, dan wordt De Swaans verklaring van deugdzaamheid
een anachronisme. Als je het welzijnseconomisch model met terugwerkende kracht
gaat aanwenden voor de verklaring van in die tijd als ‘heiligende religieuze
ervaringen’ beschreven handelingspatronen, dan geef je geen historisering van de
welzijnseconomie, maar een herschrijving van de geschiedenis in termen van de
welzijnseconomie. Dit leidt dan tot zodanige proposities, die zonder nadere specificatie
van de tijdstippen en perioden ongeloofwaardig en weinig plausibel worden.

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

118
Ik wil het verschil tussen een herschrijving van de geschiedenis in termen van de
welzijnseconomie, en de historisering van de welzijnseconomie wel nader
aanscherpen. Mijns inziens is een preciezere historische plaatsbepaling van het
welzijnseconomische model nodig, waarmee ik bedoel dat dat model ter verklaring
van gedrag eigenlijk slechts opgaat voor een heel specifieke relatief korte periode in
de geschiedenis. Het gaat namelijk op onder de beperkte omstandigheden van de
kapitalistische samenleving waar het utilistische mensbeeld volledig is gaan
overheersen. Ik zou dat historische punt later willen leggen dan hij doet. Wat de
studie van De Swaan had kunnen doen was heel precies aan geven wanneer en onder
welke omstandigheden dit utilistische mensbeeld als dominant motief voor
maatschappelijk handelen ontstaat, hoe, wanneer en onder welke omstandigheden
het steeds verder aanzwelt en krachtiger wordt, steeds meer sferen van niet-primair
economisch gericht handelen aan zich weet te onderwerpen en hoe dit mensbeeld
ten slotte als metafysica wordt gepropageerd. In de zin dat economen en in hun
kielzog sociologen en vooral bestuurskundigen en politicologen gaan denken dat je
de werkelijkheid eigenlijk alleen nog maar kunt beschrijven en verklaren in termen
van nut en winst, van strategisch handelen en coalitievorming. Zoals in de
middeleeuwen geen heil te verwachten was buiten de Kerk, zo kan er in de twintigste
eeuw geen heil meer gevonden worden buiten de economie.
Het uitgangspunt van het boek, namelijk dat de statische alomvattendheid van het
economische nutsmodel, zo in zwang onder economen, moet worden gerelativeerd
en gehistoriseerd, vind ik nog steeds geldig, maar de uitvoering die er aan gegeven
is is bijna een absolutering van dat nutsmodel geworden in die zin dat de werkelijkheid
opnieuw gemodelleerd wordt naar het model en niet omgekeerd. In dit kernpunt stelt
mij het boek teleur: het is een analytisch socio-politiek tractaat gebleven met
fantastische inzichten en vergezichten, maar met een twijfelachtige empirische
validering. Het is te weinig een historische beschrijving geworden. De geschiedenis
is gelegd op het Procrustesbed van de economie, terwijl ons beloofd was dat de
economie van zijn alomvattendheidspretenties zou worden ontdaan.

3.3 Theoretische problemen
De laatste opmerkingen hadden eigenlijk al betrekking op de theorie. Ik wil nu
derhalve verder ingaan op de theorie over de verzorgingsstaat zoals die in dit boek
wordt gepresenteerd. Ik wil die theorie confronteren met andere verklaringen.
Allereerst wil ik zeggen dat ik geen moeite heb met het beeld dat vooral in de
laatste hoofdstukken geschetst wordt van de groeiende gegeneraliseerde
interdependenties. Ik acht dit een waardevolle bijdrage aan de theorie van de
verzorgingsstaat, vooral zoals de consequenties voor de affecthuishouding beschreven
zijn in het laatste hoofdstuk. Op één punt zal ik dadelijk een iets andere interpretatie
geven.
Iets meer moeite heb ik met het samengaan van het welzijnseconomische model
met Elias figuratiesociologie. Het laatste biedt een beschrijving en interpretatie van
de historische ontwikkeling als een blind proces, een proces waarvan geen van de
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zedilemma's en dergelijke. Als men de tekst letterlijk en nauwkeurig leest dan wemelt
het van partijen die allerlei bedoelingen hadden met de hen omringende werkelijkheid.
De terminologie, de zinnen die gebruikt worden werken deze suggestie in de hand.
Tegelijk weet je dat je die bedoelingen van partijen er zo niet in mag lezen, want
alles voltrekt zich als een niet te sturen en niet te bepalen proces.
Naast het utilistisch mensbeeld dat uit het boek naar voren komt, komt er een
geschiedenisbeeld uit naar voren als van een gestaag lopende zandloper, waarbij aan
een proces van machtsvorming aan de ene kant wat bij komt, wat er aan de andere
kant weer afgaat. Er is bijna geen sprake van - naar plaats en tijd gespecificeerde discontinuïteiten. Alles verloopt met zo'n abstracte regelmaat, dat je zou vergeten,
dat er mensen bij in het spel zijn. Een typische uitdrukking van dit zandloper-model
van de geschiedenis is het woord ‘gaandeweg’. Gaandeweg lezend in het boek begon
ik mij te ergeren aan het veelgebruikte woord gaandeweg en ik hoop dat bij de auteur
(of lezers) nu precies dezelfde irritatie ontstaat vanwege de weinig preciese manier
waarmee ik aangeef wat mij er niet aan beviel.
Daarom haast ik mij om tijd en plaats van mijn kritiek wat nader te bepalen. Het
betreft niet hoofdstuk 4 en de medische politie. Toevallig is dat een van de
hoofdstukken die naar tijd en plaats redelijk afgebakend is. Ik acht dit dan ook het
meest geslaagde hoofdstuk van de vijf sectoren van de collectivering van de
verzorging. Het is tevens het middenhoofdstuk en ik krijg soms het vermoeden, dat
de geslaagdheid van dit hoofdstuk ter verklaring van een zeer boeiende episode uit
de geschiedenis model heeft gestaan voor alle andere hoofdstukken, die naar het
model van hoofdstuk 4 zijn geschreven. Het gevaar dat in dit hoofdstuk beschreven
wordt voor de elites is reëel en duidelijk aanwijsbaar. De oplossingen voor het keren
van de gevaren zijn dat eveneens. Het collectiveringsproces kan door de ruimtelijke
structurering van de partijen vrij nauwkeurig worden nagegaan.
Omdat het welzijnseconomische model daar zo goed opging, is het ook op de
periode toegepast van de totstandkoming van de sociale zekerheid, hoofdstuk 5 en
6, maar hier vind ik dit model weer net iets te beperkt. Natuurlijk is bij de
ontstaansgeschiedenis van de sociale zekerheid geen sprake meer van anachronistische
toepassing van het welzijnseconomisch model, maar naar mijn mening van een te
rigide toepassing, van een te uitsluitende verklaringsgrond, die er in gevonden wordt.
De vragen die in de hoofdstukken 5 en 6 centraal staan zijn de volgende:
1. Waarom kwamen de systemen van inkomensoverdrachten in de sociale zekerheid
tot stand?
2. Welke veranderingen hebben ze teweeggebracht?
3. Hoe is het free riders gedrag te verklaren? (pagina 171)

Ter beantwoording van deze vragen worden eerst de vier partijen beschreven, dan
de vijf regelingen en daarna de vijf landen. Deze volgorde is zelf indicatief voor de
denkwijze: het coalitiemodel staat voorop, de partijen zijn tot elkaar veroordeeld in
een wisselende samenstelling. Vervolgens komt enige variatie in de totstandkoming
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van de diverse regelingen, en daarna komt de historische beschrijving. Ik zou precies
andersom te werk zijn gegaan: geef eerst een gedegen, liefst zo nauwkeurig mogelijke
beschrijving van de totstandkoming van de regelingen, hun wetsgeschiedenisssen
en de geschiedenis van de uitvoeringspraktijken. Daarna zou het mogelijk zijn geweest
al enige algemene conclusies te trekken ten aanzien van de aparte
zekerheidsregelingen om ten slotte enkele generaliserende conclusies te trekken over
het gedrag van de voornaamste partijen.
Uit de nu gekozen volgorde heb ik zeer sterk de indruk gekregen, dat de
beschrijving van zekerheidsprogramma's en van de landen moest blijven kloppen
met het theoretische model, waardoor er flinke gaten en hiaten in de beschrijving
zijn geslopen. Laat ik er een aantal noemen:
1) Bij de beschrijving van de zekerheidsprogramma's wordt begonnen met de
arbeidsongeschiktheid - een term die mij weer ernstig in verwarring bracht. In de
beginperiode van de sociale zekerheid ging het vooral om de ongevallenverzekering,
hetgeen principieel iets anders is dan de beoordeling van blijvende
arbeidsongeschiktheid.
Als meer gelet was op de ongevallenverzekering dan zou het onderscheid tussen
het risque professionelle en het risque sociale naar voren zijn gekomen. Via de
invoering - door juristen overigens en niet zonder een lange erkenningsprocedure van het risque sociale kon later de overstap gemaakt worden naar een WAO. Nu valt
het onderscheid weg en daarmee voor mij ook een essentiële ontwikkeling van de
geschiedenis van de sociale zekerheid.
2) Bij de beschrijving van de geschiedenis van de sociale zekerheid in Amerika wordt
geen moment gerept van het hele leerstuk van de Workmen's compensation en de
Workmen's compensation Act van 1911, die door het toenmalige Supreme Court
ongeldig werd verklaard. De meest elementaire bescherming van arbeiders in diverse
landen is na nogal scherp verzet van de gevestigde elite tot stand gekomen en ik
begrijp daarom niet goed het tamelijk positieve beeld dat naar voren komt uit de
beschrijving van de Verenigde Staten. Er zijn rond 1908 ettelijke processen gevoerd
voor de verkorting van de werkduur van vrouwen, en pas na al deze voorbereidende
maatschappelijke actie kon een klimaat ontstaan waarin de grote werkgevers en een
actieve overheid in en door de economische crisis overgingen tot organisatie van een
nogal karige sociale zekerheid (cf. Nonet 1969; Urofsky 1981). De opvallende
verschillen tussen de landen in duur en hoogte van de uitkering, krijgen nauwelijks
aandacht. Toch lijkt mij juist de duur van de uitkering een cruciale variabele als het
gaat om de vorming van een grote welzijnsbureaucratie.
3) Bij de globale karakteriseringen van de totstandkoming van de diverse
verzekeringsprogramma's kwamen bij mij de volgende vragen op:
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a) Was het regime in de periode 1880-1930 wel zo activistisch?
De lange duur van de implementatie van programma's, bijvoorbeeld in Nederland,
kan eerder worden gezien als een empirische indicatie voor stil of zelfs openlijk
verzet dan als teken van activisme. Heeft hier Bismarck-Duitsland niet te veel model
gestaan voor de verificatie van het welzijnseconomische model en zijn de andere
landen daarvan met de variatie en nuanceringen afgeleid?
b) Waren de grote werkgevers wel zo coöperatief?
Het interessante is dat de houding van de grote werkgevers onderling wel in een
welzijnseconomisch model past. Als men de totstandkoming van het Kinderwetje
van van Houten bestudeert, kan men ontdekken dat toen indertijd in termen van
prisonersdilemma's gedacht en geschreven werd. Zo schrijft Sam van Houten in een
artikel Over de middelen tot bestrijding van den kinderarbeid in 1879: ‘Het is van
het hoogste belang het beginsel, waarvan de wetgever bij dit ingrijpen in den arbeid
moet uitgaan, nauwkeurig te omschrijven. Volgens mijne overtuiging moet de
wetgever zorg dragen dat de prikkel der mededinging niet dwinge tot onzedelijke,
voor het algemeen welzijn schadelijke handelingen. Wie den eerlijken handel
concurrentie wil aandoen met onzedelijke middelen, b.v. met gestolen of door
sluikhandel verworven waren, wordt gestraft. Moet dit beginsel niet evenzeer zijne
toepassing vinden, waar het geldt den industrieel, die zich om het welzijn zijner
arbeiders bekommert, te beschermen tegen mededinging van anderen, die in dit
opzicht onbeschroomd te werk gaan, en daardoor hunne waar eenige procenten
goedkoper kunnen leveren? Slechts een algemeen verbod des wetgevers zal hier
kunnen baten. Anders zal één hebzuchtige alle anderen tot navolging dwingen’ (Van
Houten 1883: 122).
Wetgeving werd hier dus inderdaad gezien als een oplossing van het probleem
van de dilemma's van collectieve actie, maar, voeg ik er dan als rechtssocioloog aan
toe: worden in de studie van De Swaan dergelijke wettelijke maatregelen niet te veel
gezien als sluitstuk van een collectiveringsproces, terwijl ik het slechts zou willen
zien als een halfway house van de oplossing van het prisoners-dilemma. Immers als
men de implementatie en de uitvoering en de controle op de uitvoering van zeer veel
sociale zekerheidswetten bestudeert, wordt men gefrappeerd door een karakteristiek
kenmerk, namelijk: dat door werkgevers met wetgeving wordt ingestemd op het
moment dat het niet anders meer kan, maar dat die instemming heel vaak gekocht
wordt met een ontmanteling van de scherpe kantjes van de voor de arbeiders gunstige
wetten. De Noorse rechtssocioloog Aubert heeft dit voor de arbeidswetgeving in
Noorwegen direct na de oorlog bestudeerd en hij heeft hieraan de term
symboolwetgeving gegeven: werkgevers gaan akkoord mits alle feitelijke angels
maar uit de wet worden gehaald. Een soort springprocessie: twee stappen voorwaarts,
een stap achterwaarts. De werkgevers nemen met de hand van de feitelijke werking
van de sociale wetten weer terug, wat ze met de hand van de normatieve vaststelling
van de wet moesten prijsgeven (cf. Aubert 1971).
Een dergelijke feitelijke bestudering van de totstandkoming van sociale wetten en
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vooral de implementatie en uitvoering ervan leidt mij tot een lijnrecht
tegenovergestelde conclusie dan die in hoofdstuk 6 in hoofdzaak door De Swaan
wordt getrokken, namelijk: grote werkgevers zijn in de totstandkomingsfase van de
sociale zekerheidsarrangementen niet de grote coalitiepartners geweest. Dit geldt
hooguit slechts voor de naoorlogse periode en zelfs daar is het mechanisme van met
de mond mee doen en in feite zo veel mogelijk ontkrachten en tegenwerken eerder
regel dan uitzondering geweest.
c) ten aanzien van de kleine burgerij kan men soortgelijke empirische vragen stellen.
Waren zij inderdaad meer dan de arbeiders de dragers van de collectieve
arrangementen?
d) bij de coalitie van de arbeidersbeweging en de topbureaucraten vraag ik mij af,
waar die topbureaucraten de ideeën vandaan haalden om zo activistisch als ze in het
boek van de Swaan worden beschreven, de verzekeringsprogramma's ter hand te
nemen. Naar mijn weten is er eerst een redelijk lange periode van voorbereiding
geweest, waarin die topambtenaren zich langzaam maar noodzakelijk gingen
aanpassen aan de maatschappelijk noodzakelijk geachte maatregelen. Het gaat vooral
om de voorbereiding door sociale ideeën die in een lang en moeizaam maatschappelijk
proces tot wet moeten rijpen. Ik leid daar juist geen initiërende, maar veeleer volgende
rol van de ambtenaren uit af.
Met al deze opmerkingen wil ik naar voren brengen dat ook bij hoofdstuk 6 de
geschiedenis enigszins herschreven is met behulp van een economisch model, dat
vooral de vierpartijencoalitie behelsde, maar naar mijn mening onvoldoende steun
vindt in de feitelijke levensloop van de sociale zekerheid. Hoofdstuk 6 vind ik dan
ook het minst geslaagde hoofdstuk, waar een onjuist en onvolledig beeld uit naar
voren komt van tachtig jaar geschiedenis.
Men zou, wil men aan deze geschiedenis theoretisch wel recht doen aan drie factoren
gelijkelijk aandacht moeten besteden:
1. Het dilemma van collectieve actie (met het besef dat het dilemma ook doorgaat
na het aanvaarden van wetten en maatregelen);
2. Culturele voorbereiding door sociale ideeën, die besluitvorming ter oplossing
van problemen van collectief handelen eerst mogelijk maken: het materiaal van
besluitvorming is niet identiek aan de besluitvorming zelf;
3. Invloed van een relatief autonome rechtsontwikkeling, die zich vaak niets
aantrekt van de problemen van collectieve actie; sterker gezegd: die daar zelfs
vanwege de rechtsdoctrine vaak rechtstreeks tegenin gaat.
De verzorgingsstaat anno 1980 is evenzeer het produkt van dergelijke autonome
rechtsontwikkeling als van een voortdurend proces van collectieve actie.
Gelukkig genoeg worden mijn bezwaren veel en veel minder bij hoofdstuk 7, dat de
beschrijving bevat van de gevolgen in gedrag en gevoel van het eenmaal in het leven
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geroepen stelsel van voorzieningen. In grote lijnen keert dan bij mij de vreugde van
het lezen weer terug, misschien ook omdat hier de esprit de finesse het weer duidelijk
gewonnen heeft van de esprit geometrique.
In grote lijnen onderschrijf ik de beschrijving van de gevolgen, zij het dat ook hier
op basis van veel empirisch onderzoek meer nuanceringen, meer onderscheidingen
en minder globale rolbeschrijvingen kunnen worden aangebracht.
Op één punt echter wil ik van mening verschillen: op bladzijde 253 zegt De Swaan
dat de huidige verzorgingsstaat de toppen en dalen uit het leven van de burgers heeft
weggehaald, ook de emotionele toppen en dalen. Ik vraag mij af of deze sterk
Eliassiaanse opmerking houdbaar is. Men kan het ook anders formuleren. De grote
kracht van de naoorlogse verzorgingsstaat is het feit dat het een subtiel evenwicht
heeft aangebracht tussen de belangen van het individu en die van de collectiviteit,
zonder in een rigide of/of te vervallen. Juist door de subtiele bescherming van de
individuele belangen, is het voor meer personen dan vroeger beter mogelijk geworden
om er een persoonlijk leven op na te houden, met andere woorden om eindelijk eens
toe te komen aan toppen en dalen, ook emotioneel. Het groeiend aantal
echtscheidingen wordt wel mogelijk gemaakt door de verzorgingsregimes, maar men
kan dit toch moeilijk uitleggen als een groeiende vervlakking van de emoties. Hier
zou ik verder empirisch onderzoek naar willen aanbevelen.

4 Conclusie: een wolf in zorgkleren
Net zoals De Swaan van de naoorlogse verzorgingsstaat beweert dat deze vele plooien
in de verscheidenheid van personen, emotioneel, financieel, maatschappelijk, heeft
gladgestreken, kan ik van zijn boek beweren, dat als je alle empirische plooien van
de geschiedenis gladstrijkt, je een helder overzicht overhoudt over hoe het allemaal
gelopen is, hoe het zo moest lopen en hoe het zich ontwikkeld heeft. Maar voor
iemand, die een theorie van de sociale werkelijkheid wil ontwikkelen op basis van
de verscheidenheid aan empirische variatie, gaat dit herschrijvingsproces te snel.
Wat nodig zou zijn geweest is in elk geval een preciezere periodisering, waarin
iets meer of minder optreedt, in wisselende mate en onder wisselende omstandigheden.
Nu wordt ons een continu proces geboden zonder veel tijdsaanduidingen, waardoor
we maar moeten aannemen dat het waar is zoals het beschreven is.
Theoretisch blijft het boek een strak volgehouden herschrijving van de ontwikkelingen
vanuit een economisch model met een utilistisch mensbeeld. De mens kan zijn
gedaante van homo homini lupus verbergen onder de door de structuur en de omgeving
opgelegde schaapskleren van zorgactiviteiten. Hoelang dat zal voortduren weet ik
niet, maar ik neem niet voetstoots een lineaire ontwikkeling aan.
Theoretisch is de studie een boeiende poging om twee denkstijlen met elkaar te
verenigen: de mathematisch-universele met de historisch-pluriforme. Aan de ene
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kant is de studie niet mathematisch analytisch genoeg geworden en zou die kunnen
worden herschreven tot een werkelijke Tractatus Sociologico-politicus in de trant
van Spinoza's en Wittgensteins Tractatus: een volstrekt propositioneel opgebouwd
betoog over de dynamiek van de gegeneraliseerde interdependenties. Als zodanig
zou het diezelfde vruchtbare kracht gehad hebben als deze twee toppunten van
analytisch denken. Het kan nog altijd.
Tegelijk zou deze herschreven Tractatus eindeloos veel stof geven voor veelzijdig
empirisch en historisch onderzoek, hetgeen op zichzelf een enorme bijdrage zou
kunnen leveren aan het begrijpen van de moderne samenleving.
Nu acht ik de studie historisch onzuiver en niet empirisch genoeg. Het is kennelijk
niet gemakkelijk om twee aantrekkelijke polen tegelijk te bedienen. Misschien zou
BdS nog iets aan willen nemen van die andere BdS, Baruch de Spinoza, die ten
aanzien van de deugd een radicaal ander standpunt verkondigde dan in het boek Zorg
en de Staat. Niet het standpunt dat de deugd uiteindelijk berust op de verwachting
van andermans deugdzaamheid, maar het standpunt dat de ware deugd haar beloning
vindt in de deugd zelf. Daar is de deugd geen voorwerp meer van utilistisch gereken.
Quod erat demonstrandunm.
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Deel 2
De Miljoenennota als sociaal document: aan de
vooravond van de Algemene Beschouwingen
1983-1990
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10 Gaat familie weer een leven lang duren?
1 Lange termijn realisme is noodzakelijk
De discussies over de Miljoenennota 1984 staan vooral in het teken van de verdeling
tussen ruw aangeduide inkomenscategoriën van werknemers/sters in het particuliere
bedrijfsleven, ambtenaren en uitkeringsgerechtigden. Daarnaast staat de vraag centraal
of een verdere daling van het bestedingspeil nu wel of niet winstherstel bevordert of
juist een beetje tegenwerkt. Economen zijn het over deze laatste vraag niet eens,
maar allen gaan uit van een korte termijn realisme. De samenleving op lange termijn,
de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de levenskansen van de jonge en
toekomstige generaties spelen slechts een heel geringe rol. Biedt de Miljoenennota
uitzicht aan jongeren, aan veertig- en vijftigjarigen, aan ouderen? Men zou de
Miljoenennota kunnen beoordelen naar de maatstaf van rechtvaardigheid tussen
generaties. Van elke generatie - bijvoorbeeld allen die in of omstreeks 1903, 1913,
1933, 1943, 1953, 1963, etcetera geboren zijn - zou een biografisch profiel gemaakt
kunnen worden, waarin de economische en maatschappelijke omstandigheden
opgetekend worden waaronder men groot moest worden, een eerste baan moest
vinden en het eerste loon in het zakje ving, waaronder men moest wonen, liefhebben
en ruziemaken, en waaronder men zich ten slotte weer kon of moest terugtrekken
uit het actieve leven.
De ouderen in de Nederlandse samenleving hebben dan al heel wat te verstouwen
gekregen voordat men op de oude dag kon gaan genieten van een vooral na de oorlog
opgetrokken stelsel van sociale zekerheid. Kan de Nederlandse samenleving
voorkomen dat deze groep alsnog wordt herinnerd aan de bittere tijd van armoede
en oorlogsdreiging, aan de crisis van de jaren dertig?
De middengroepen, niet in economische maar in biografische zin, beginnen aan
hun eigensoortige midlife-crisis. Hebben zij zo lange tijd keurig de premies opgebracht
voor de sociale zekerheid van de voor hen uitgaande generaties om te moeten merken
dat - als zij oud zijn of als zij zelf werkloos worden - er niet meer voldoende geld
dreigt te zijn voor hun zekerheid? Hoe verhoudt dit zure vooruitzicht zich tot hun
gemiddelde beroeps- en opleidingskansen in de boom-jaren, of tot het feit dat zij
naast een behoorlijke welvaart ook een betrekkelijk vriendelijke samenleving hebben
kunnen inrichten?
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De jongere generaties hebben misschien nog een wereldoorlog te goed, waarmee de
tussen-generaties-rechtvaardigheid in één klap op waanzinnige wijze uit het lood
zal slaan. Maar hoe staan hun levenskansen wanneer dergelijke internationale
dwaasheid kan worden voorkomen? Blijven velen wellicht heel hun leven zonder
baan, terwijl hen altijd geleerd is dat arbeid de belangrijkste bron van inkomsten en
zingeving was. Op welk levenspeil zullen zij hun kinderen kunnen grootbrengen?
Zullen zij weer gewend raken aan de harde strijd van allen tegen allen? Kan de
Nederlandse samenleving voorkomen dat een langzaam en moeizaam opgetrokken
beschavingspeil, waarin voor rassendiscriminatie geen plaats meer was en waarin
welbewuste en maatschappelijk aanvaarde vernederingen langzaam verdwenen zijn,
in luttele jaren verloren kan gaan?
Vanuit het perspectief van de rechtvaardigheid tussen generaties kunnen bijna alle
hete hangijzers van de Miljoennota 1984 worden besproken: de werkloosheid, de
jeugdwerkloosheid en de verdeling van arbeid krijgen een urgenter perspectief gelet
op de te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van economie
en techniek. Niet 870000 of 900000 werklozen is aan de orde, maar de vraag hoe de
2,5 tot 3 miljoen mensen, die qua scholing niet (meer) mee kunnen doen aan een
geavanceerd high-tech produktieproces, hun inkomen kunnen verwerven en hun tijd
moeten besteden. De drastische herziening en inkrimping van het sociale
zekerheidsstelsel worden onontkoombaar als men let op de aantallen personen die
in het jaar 2020, 2030 en 2040 - al deze personen zijn nu reeds in onze samenleving
opgenomen - een oudedagsvoorziening verwachten, op te brengen door het drastisch
gekortwiekte leger van werkenden óf opgebracht door de spectaculair gestegen
arbeidsproduktiviteit via de miniaturisering van elektronische apparatuur.
Scholing en opvoeding zullen drastisch moeten veranderen wil men in de overgang
van de industriële samenleving naar de informatiesamenleving of
post-servicesamenleving niet volledig buiten spel gezet worden. Een nieuw soort
analfabetisme zal kunnen ontstaan: het niet beheersen van elementaire
informatiesystemen. Het haastig herstel van economische groei - door alle partijen
met een zucht van verlichting verwelkomd - kan op gespannen voet blijken te staan
met de idee en de noodzaak van een ‘begrensde’ samenleving, waarin de energie
heel duur en de inkomens veel lager zullen worden. Hoe kan zo'n sobere samenleving
toch zinvol en vruchtbaar te maken zijn? Hoe kunnen wij doormodderen naar een
‘frugale’ (sobere) samenleving, zoals de Amerikaanse econoom Warren Johnson de
toekomstige samenleving genoemd heeft?
Politici denken aan de volgende verkiezingen, staatslieden aan volgende generaties.
In het licht van komende maatschappelijke veranderingen past een lange termijn
realisme dat verschillende zaken durft te bespreken met het oog op morgen, niet met
het hoog op de huidige situatie alleen, en zeker niet met het oog op de samenleving
van gisteren. De tegenwoordige economische crisis kan door sommige politici en
door sommige maatschappelijke groeperingen aangegrepen worden om bepaalde in
de laatste twintig jaar gegroeide veranderingen in machtsverhoudingen weer eens
flink terug te buigen, om de huidige werkloosheid aan te vatten om maar niet meer
zo'n vaart te zetten achter de verdere humanisering en verbetering van de arbeidsom-
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standigheden, om een samenleving van vóór de verzorgingsstaat terug te roepen
onder het argument: Hadden wij het niet gezegd?
Neo-conservatieve stromingen hebben dit terugbuigen voor ogen, met hun terechte
kritiek op de vele onvoorziene effecten van de verzorgingsstaat. Maar dit korte termijn
realisme zal volledig worden ingehaald door de snelheid van nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen, zodat een andere analyse - naast en na een analyse van de
verzorgingsstaat - dringend noodzakelijk is. Ik zal een aarzelende en te beknopte
poging doen om zo'n dubbele analyse te geven: de verzorgingsstaat met het oog op
morgen.

2 Over elkaar heen schuivende panelen
De huidige maatschappelijke situatie zou men kunnen vergelijken met drie over
elkaar schuivende panelen. Een verdwijnend paneel van de voorbije samenleving,
de hiërarchisch-elitair ingerichte standenmaatschappij van vóór en na de Tweede
Wereldoorlog - tot ongeveer 1963, het jaar van de loonexplosie. Het tweede paneel:
de uitgedijde verzorgingssamenleving, die niettemin op vele plaatsen blijkt te falen
in het geven van concrete zorg en hulp. Een derde paneel is de samenleving die er
aan komt en het beste getypeerd kan worden als een hightech informatiesamenleving.
De eerste stralen (of zijn het schaduwen?) hebben zich al laten zien. De verwarring,
waarin men al gauw verstrikt raakt als men gevraagd wordt de huidige samenleving
te typeren, ligt vooral in het feit dat elementen van elk van deze drie typen
samenleving zich heden ten dage tegelijk voordoen en laten waarnemen. Men kan
veel verschijnselen aantreffen die nog worden beoordeeld vanuit de verdwijnende
samenleving (wegvallende bindingen, toegenomen vrijheid, sociale zekerheid die
van gunst recht werd, en dergelijke). Diezelfde verschijnselen kunnen worden
beoordeeld vanuit de huidige crisis van de verzorgingsstaat en vanuit het wel/niet
opgeven van verworven rechten (sociale zekerheid is een eigendomsrecht, dat
onaantastbaar is; individualisering is een gelijk recht voor mannen en vrouwen; arbeid
is een sociaal grondrecht en dergelijke). Diezelfde verschijnselen kunnen vanuit de
toekomstige samenleving worden bezien en vanuit het gezichtspunt van de
inter-generatie-rechtvaardigheid (het strenge ontslagrecht en anciënniteit zijn een
slag voor een nieuwe generatie, zekerheid werkt de noodzakelijke nieuwe initiatieven
tegen enzovoort).
Als men de drie over elkaar schuivende panelen van doorzichtig plexiglas zou
voorstellen, zou het overlappende gedeelte de hedendaagse verwarring aardig
weergeven. Het is steeds onduidelijker wat voor links of voor rechts staat.
Laat ik de drie panelen met een enkele pennestreek proberen te schetsen. De
hiërarchisch-elitaire samenleving wordt gekenmerkt door de goed met elkaar
samenwerkende verzuilde elites, door een hecht gezinsverband, een autoritaire
opvoeding, vrij scherpe maatschappelijke scheidslijnen en veel beperkingen, opgelegd
zowel van bovenaf (het gezag) als van buitenaf (de schaarste, de depressie). Men
moest heel wat slikken en verdragen en het was niet een erg plezierige of ontspannen
samenleving. Wel waren de onderlinge bindingen vrij intensief, wat zowel veel goede
als veel
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kwade kanten had. Gerrit Achterberg typeerde die samenleving heel raak met de
dichtregel: ‘Familie duurt een mensenleven lang’. De knellende beperking spreekt
er even zeer uit als de soms diepe emotionele bevrediging. De confessionele zuilen
en partijen ontlenen aan deze samenleving hun ook nog heden ten dage geldende
aantrekkingskracht, prestige en macht. Soms lijkt het er op dat men in de huidige
crisis deze samenleving weer geforceerd wil terugroepen.
De uitgedijde verzorgingssamenleving kan beter begrepen worden als men hem
ziet als reactie op de er aan voorafgaande periode en als reactie op de ontberingen
van de Tweede Wereldoorlog. Een bevrijdende reactie. Met de opeens toegenomen
materiële welvaart wilde men de zo drukkende beperkingen van bovenaf en van
buitenaf van zich afschudden: zowel democratisering en vermindering van gezagen machtsverhoudingen alsook het zo veel mogelijk binnenhalen van materiële en
immateriële goederen, diensten, ervaringen. Het werd een multiple
choice-samenleving, waarin niet slechts één antwoord werd aangestreept, maar het
liefst alle antwoorden tegelijk. Vaak werden alle antwoorden bovendien nog goed
gevonden ook. Het nieuwe wereldbeeld in de wetenschap correspondeert met deze
ervaring dat er niet slechts één antwoord is, slechts één benadering van de
werkelijkheid, slechts één levenswijze, maar verschillende. Het is een opmerkelijke
toename van tolerantie geworden.
Met de welvaart breidde de verzorging uit. De groei in materiële welvaart in het
decennium van 1960 tot 1970 wordt gevolgd door een historisch spectaculaire toename
in de periode 1970-1980 van alle beroepshalve gegeven, maar door de overheid
gefinancierde dienstverlening door deskundigen (artsen, advocaten, psychologen,
therapeuten enzovoort). Tevens worden in die periode bijna alle organisaties van
particulier en confessioneel initiatief op de rijksbegroting ondergebracht - dit in
opmerkelijke tegenstelling tot bijna alle vergelijkbare verzorgingsstaten als België,
Engeland, USA. Het particulier initiatief in Nederland is allang niet meer particulier
en helemaal niet meer initiatiefrijk. Alle initiatief en energie worden gericht op de
overheid, die er kennelijk belang bij had dat al deze instellingen met hun personeel
gesteund én gefinancierd werden. Confessionele groeperingen hebben hier vooral
van geprofiteerd, maar achteraf gezien zou het wel eens een Paard van Troje geweest
kunnen zijn: met de crisis in de verzorgingsstaat zouden al deze confessionele
instellingen ofwel mee teloor kunnen gaan ofwel weer voor eigen financiering moeten
gaan zorgen, terwijl de bindingskracht van al die organisaties door de
overheidsverzorging zo goed als verloren is gegaan.
Verzorging en particulier onderwijs, die overal elders buiten de staatstaken vallen,
drukken in Nederland op het budget van de publieke sector - hoewel dit in verhouding
met de kosten van de sociale zekerheid niet echt de grootste last is.
Door de materiële en immateriële vooruitgang kon men de bevrijding uit de zo
knellende standenmaatschappij vieren. Familie duurt dan ook al gauw geen
mensenleven lang meer, bindingen worden frequenter, maar van kortere duur en
vermoedelijk hierdoor ook minder intens. Steeds minder genieten, van steeds meer
voorwerpen - niet alleen in de consumptieve sfeer maar ook in de sfeer van diensten,
relaties en ervaringen. Veel goederen worden aangeschaft, maar zelden intens gebruikt
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(speelgoed enzovoort), veel mogelijke ervaringen worden bedacht, maar zelden goed
en zorgvuldig in praktijk gebracht. De welvaartseconoom Scitovsky heeft dit treffend
de joyless economny genoemd: de vreugdeloze verzorgingsstaat.
Het hart van deze aldus ontwikkelde verzorgingsstaat blijft echter het stelsel van
sociale zekerheid, dat in vergelijking met alle andere verzoringsstaten (behalve
Zweden) kwantitatief het hoogste beslag legt op de collectieve sector, betrekkelijk
uitgebreid is en hoog wat betreft het niveau van de uitkeringen. (Zo is volgens een
recent rapport van de UN Economic Commission for Europe de zogenaamde
replacement rate, dit is het verschil tussen besteedbaar inkomen met en zonder werk
in Engeland 47 procent, in USA 37 procent, in Nederland 10 procent en in Denemarken
8 procent). Naast Belgische toestanden dreigen veeleer Engelse toestanden.
De verzorgingsstaat heeft een aantal onvoorziene gevolgen opgeroepen die bij
uitblijvende economische groei steeds zichtbaarder werden: teruggelopen besparingen
en investeringen, een slecht functionerende arbeidsmarkt, verminderde motivering
voor werk, verminderde risicobereidheid, scheeftrekking van de verhouding tussen
de publieke en de particuliere sector. Daarnaast ontstonden er ook enkele
sociaalculturele effecten, die soms met het woord verloedering worden weergegeven:
de groei van illegaal werk, fraude van hoog tot laag, een verminderd solidariteitsbesef,
een berekenende mentaliteit, die eigen verzorging en verantwoordelijkheid pas laat
beginnen nadat alle mogelijkheden van staatswege zijn uitgeput. Eerlijkheid en
integriteit worden in de Nederlandse verzorgingsstaat behoorlijk op de proef gesteld:
het kleine en grote misbruik loont.
De twee over elkaar schuivende panelen laten zien dat één sociaal zekerheidsstelsel
met al zijn ingewikkelde regelingen zowel de achtergestelden en de door rampspoed
getroffenen moet bedienen (kenmerk van voor ieder aanvaardbare sociale
rechtvaardigheid) alsook de slimme, legale berekenaars. Rechtsregels zijn bijna niet
in staat om een werkelijkheidsgetrouw onderscheid aan te brengen, want elke verdere
individualisering leidt tot verdere verfijning van regelgeving, die weer evenzovele
mogelijkheden en impliciete uitnodigingen biedt tot ontwijking, ontduiking en bewuste
verandering van persoonskenmerken (bij voorbeeld van burgerlijke staat). De groei
van het grijze en zwarte circuit, de historisch vrij unieke en snelle veranderingen in
familiesolidariteit en veranderingen in leefvormen zijn mede te begrijpen uit deze
niet voorziene gevolgen van de vele goede bedoelingen van de verzorgingsstaat.
Deze is niet uit de hand gelopen uit kwade bedoelingen of uit een soort vrijblijvend
hedonisme, maar is simpelweg gegroeid uit de talloze onderlinge vergelijkingen, die
mogelijk werden door de talloze regelingen en dienstverleningen. De deprivatie (het
gebrek) is steeds relatief gebleven. De verzorgingsstaat is in zichzelf verstrikt geraakt.
In het licht van het derde paneel wordt het hier geschetste beeld van de
verzorgingsstaat een onverantwoordelijke samenleving: de zo bewust nagestreefde
sociale rechtvaardigheid zal weinig rechtvaardig blijken te zijn voor jonge generaties
en de generaties die nog moeten komen. Het hoge levenspeil en de verspillende
consumptie laten weinig over, tenzij wetenschap en techniek alsnog voor een
spectaculaire ommekeer zorgen. De grote arbeidsloosheid van de toekomst biedt
weinig uitzicht.
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Ontslagprocedures naar anciënniteit (rangorde naar diensttijd) en niet naar kwaliteit
of inzet belemmeren op onrechtvaardige wijze de toegang voor nieuwkomers (zelfs
de vakbeweging wordt hier een conservatieve factor). De pre-occupatie met het
hedendaagse ‘inkomensplaatje’ onttrekt het oog aan de werkelijk grote problemen
van de komende tien tot twintig jaar. Het winstherstel voor het bedrijfsleven kan
worden aangewend voor de verbetering van de vermogenspositie van de ‘well to
do’, die hun financiële teleurstellingen eerst willen verwerken in plaats van de nieuwe
middelen en technieken aan te wenden voor een humane samenleving.
Daarnaast heeft de verzorgingsstaat een aantal voorwaarden en gedragskenmerken
te niet doen gaan, die juist nodig zijn voor de passende aanwending van culturele en
technische middelen in de komende samenleving. Vindingrijkheid, eigen initiatief,
persoonlijke zorg en verantwoordelijkheid, creativiteit en een hele hoop geduld, een
sobere levensinstelling blijken niet goed ontwikkeld op het moment in de geschiedenis
dat er dringend behoefte aan is. Deze eigenschappen zijn nodig, omdat niemand nog
precies weet hoe die toekomstige samenleving er precies uit zal zien. Vermoedelijk
zal deze gekenmerkt worden door twee arbeidssectoren: één sector, waarin met
behulp van micro-elektronica en voortgezette mechanisering een kapitaalintensieve
industrie wordt (her)opgebouwd, waarin slechts voor een relatief klein aantal
hooggeschoolden werk zal zijn. Daarnaast een afhankelijke sector, die men met Illich
het beste de conviviale sector zou kunnen noemen, waarin zeer arbeidsintensieve
activiteiten worden verricht die vooral liggen op het terrein van de wederzijdse
dienstverlening, de verzorging van eigen huis en haard of andere ontspanningsvormen.
Deze twee sectoren kunnen onmogelijk nog de formele en de informele sector
genoemd worden. Veel van wat nu de informele sector heet zal opgaan in de
conviviale sector, die echter voor haar financiering afhankelijk zal blijven van de
produktieve high-tech sector. Het is niet onwaarschijnlijk dat vele standaardbegrippen
van de huidige verzorgingsstaat eenvoudig in deze nieuwe samenleving zullen
verdwijnen: het onderscheid tussen werk-niet werk, formeel-informeel, publiekprivaat,
zekerheid-onzekerheid, vrijwillig-verplicht, opleiding-vrije tijdsbesteding, enzovoort,
zullen door nieuwe onderscheidingen worden vervangen.
In het licht van een realisme van de lange termijn worden enkele belangrijke
tekortkomingen en inconsistenties van het huidige regeringsbeleid zichtbaar. Het
herstel van de economie zou vooral gericht moeten worden op een bewuste anticipatie
van de high-tech samenleving, inclusief de nieuwe groeiende sectoren van de arbeid.
Een onderwijsprogramma in informatica is daarvoor een weliswaar noodzakelijke,
maar lang niet voldoende voorwaarde. Naast de ‘decline of planning’, die zichtbaar
wordt in dereguleringsactiviteiten, zal zorgvuldig een ‘planning of decline’ moeten
worden geëntameerd, waarin overheid en burgers weer zullen moeten leren met
minder genoegen te nemen, begrenzingen te aanvaarden en op zinvolle manier elkaar
bezig te houden zonder die overmaat aan energie te willen gebruiken (dus met veel
minder mobiliteit dan nu). De aarzelende verkenning van werken met een uitkering
zal consequent doorgedacht en doorgetrokken moeten worden naar deze nieuwe
samenleving met minder arbeidsuren.
In plaats van veel aandacht te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en onder-
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wijs, vooral daar waar het innovaties in de industrie op zou kunnen leveren is het
onderwijsbeleid gericht op een bureaucratische omknelling, die alle noodzakelijke
inventiviteit, onafhankelijkheid, creativiteit en produktiviteit begint te smoren. Aan
de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek - een van de voorwaarden
voor culturele en wetenschappelijk-technische innovatie - dreigt volstrekt onnodig
een einde gemaakt te worden. Nederland dreigt het enige land ter wereld te worden
waar aan universiteiten niet gelet wordt op kwaliteit (een combinatie van inzet,
produktiviteit en creativiteit), maar op leeftijd, godsdienst en het aantal dienstjaren.
De uit het oogpunt van overheidsfinanciën en teruglopende studentenaantallen
noodzakelijke bezuinigingen zijn verlopen op een typische verzorgingsstaat-manier,
namelijk ondoorzichtig, bureaucratisch, gemakkelijk, en met instandhouding van de
politieke taboes.
Ook op andere onderwijsgebieden (basis- en voortgezet onderwijs) is een
belangrijke vernieuwing noodzakelijk, gezien de komende informatiesamenleving,
waarin onderwijs zowel de belangrijkste produktie-factor als een van de belangrijkste
ontspanningsfactoren zal gaan worden. Ook hier zijn inventievere oplossingen
noodzakelijk in plaats van de nu gekozen gemakkelijke oplossing van het afschaffen
van niet-examenvakken en het weer invoeren van de eigen bijdrage voor de
leerplichtige leeftijd (dat dat profijtbeginsel bij het bijzondere (confessioneel) hoger
onderwijs niet geldt is te opvallend als politiek taboe om te verzwijgen). De aandacht,
die het onderwijs krijgt in het huidige beleid is precies omgekeerd aan de aandacht
die het krijgt in de ‘leading countries’ (Japan, USA) waar onze regering met zo'n
nadrukkelijke blik naar kijkt.
Ten slotte komt uit het sociaal-culturele beleid (Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur) een heimwee naar de vroegere samenleving naar voren, die haaks zal blijken
te staan op de komende samenleving. Een geforceerd pogen om de oude kaders van
wijk en gezin weer terug te roepen - die juist door de ontwikkelingen in de
verzorgingsstaat uitgedund zijn en door de nieuwe samenleving ook niet teruggeroepen
zullen worden. Terwijl openbare bibliotheken een van de weinig essentiële
overheidstaken zouden kunnen worden in de conviviale sector van de nieuwe
samenleving, wordt op dit terrein juist de voorwaarde ontbonden op grond waarvan
een informatiesamenleving door de grote meerderheid van de samenleving zou
kunnen worden aanvaard en benut (bibliotheken als eeuwenoude en splinternieuwe
centra van informatie).
Het realisme van de korte termijn, nodig voor een sanering van de
volkshuishouding, blijkt aldus op essentiële punten tegenstrijdig te worden aan een
realisme van de lange termijn. De begroting 1984 kan nu worden opgevat als een
krampachtige poging om op sociaal-cultureel terrein de samenleving terug te laten
gaan naar de hiërarchisch-elitaire samenleving van vóór 1960. Maar die samenleving
komt niet meer terug.
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11 Sluit de hogeschool der misère
1 De flexibele samenleving als structurele oplossing
Ondanks het feit dat in de Miljoenennota 1985 wordt aangekondigd dat 250 miljoen
gulden extra wordt uitgetrokken voor ontwikkelingssamenwerking, is het geenszins
zeker of deze gelden primair zullen worden aangewend voor de bestrijding van de
armoede op wereldschaal en het voorkomen van dreigende voedselrampen in de
Derde Wereld. Door commercialisering van de ontwikkelingshulp, ingezet door
minister Schoo, zullen stimulansen vooral moeten uitgaan naar het Nederlandse
bedrijfsleven. Later zullen de armen er dan vanzelf van gaan profiteren.
Een soortgelijke aanpak blijkt dit kabinet voor ogen te staan bij het vraagstuk van
het minimaal aanvaardbare bestaansniveau in eigen land. Als het economisch herstel
zich zal blijven voortzetten, dan zullen de toenemende problemen van de
laagstbetaalden en uitkeringsgerechtigden later vanzelf weer oplossen, zo luidt
ongeveer de opvatting. Deze opvatting draagt de veronderstelling in zich dat de
opstellers van de begroting voor 1985 een helder beeld hebben van de toekomstige
ontwikkelingen in economie en samenleving. Maar wie op zoek is naar zo'n
toekomstgerichte beleidslijn vangt slechts heimwee op naar het verleden en financiële
zorgen om het heden. Het is de vraag of daarmee die belofte voor later wel kan
worden volgehouden.
Al enkele jaren achtereen worden de armsten in de Nederlandse samenleving langs
bureaucratische weg minder krachtig en weer iets meer afhankelijk gemaakt van de
overheid. Ook dit jaar wordt weer van hetzelfde voorgesteld: zij een beetje minder,
de werkenden een beetje meer. De politiek van de armoede zal een van de centrale
thema's zijn bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Is er sprake van
armoede in Nederland? Kan er in redelijkheid niet méér worden gedaan dan het
kabinet nu doet? Waar ligt de vloer in de verzorgingsstaat, waar - volgens de
uitgesproken mening van vele politici - niemand onder zou mogen zakken?
In de politiek van de armoede zoals die nu al enkele jaren wordt gevoerd uit zich
de armoede van de politiek. Die is vooral gelegen in het verzuim om het probleem
van het minimaal te garanderen bestaansniveau structureel aan te pakken of zelfs
maar een begin te maken met fundamenteel denken over een oplossing. Eén die dan
creatiever moet zijn dan elk jaar weer die vernederende verlegenheidsmaatregel, die
slechts zal leiden tot verdergaande afhankelijkheid. Het probleem van het minimale
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bestaansniveau in onze welvarende samenleving kan terecht de toetssteen van de
Miljoenennota worden genoemd, omdat hierin enkele permanente vragen en
ontwikkelingslijnen samenkomen.
Ten eerste: de morele vraag hoe onze samenleving de humaniserende winst, die
de opbouw van de verzorgingsstaat heeft opgeleverd, kan vasthouden. Grotere
persoonlijke vrijheid, grotere mondigheid en vermindering van willekeurige
afhankelijkheid hoeven niet prijsgegeven te worden als het economisch een tijd lang
slechter gaat.
Ten tweede komt er in tot uitdrukking de sociaal-economische vraag op welke
manier arbeid en inkomen zich tot elkaar (moeten) gaan verhouden in het licht van
komende economische en technologische ontwikkelingen. Een samenleving waarin
fysieke arbeid en zware industriële arbeid minder nodig worden, zal een antwoord
moeten vinden op de vraag hoe een potentieel steeds grotere groep niet-werkenden
een fatsoenlijk bestaan kan leiden. Het is duidelijk dat men niet kan blijven doorgaan
met elk jaar een aanpassing naar beneden voor de laagste laag.
Ten derde komt er in naar voren de politiek-filosofische vraag hoe bij al deze
nieuwe ontwikkelingen de verhouding zal moeten worden tussen individuele
verantwoordelijkheid en overheidszorg. Dit komt aan de orde bij de consequenties
van de vluggere ontbinding van huwelijksverbanden. Het is ook duidelijk dat de
gemeenschap niet zal kunnen blijven opkomen voor de gevolgen van individuele
keuzes van partners om uit elkaar te gaan. Het probleem van het bestaansniveau van
de bijstandsmoeder en haar kinderen is fundamenteler van aard dan minister Ruding
wil erkennen. Bij deze groep komen de twee ontkoppelingen, die van arbeid en
inkomen en die van liefde en huwelijk, samen en het is dan ook niet verwonderlijk
dat de eeuwenlang bestaande heimelijke jaloezie van de gegoede burgers jegens deze
ontkoppelingen zich blijft uiten.
De zorg voor de echte minima is dus meer dan een rekensom. Er staat ook meer
op het spel dan wie het twistgesprek van politici wint over het precieze percentage
van de koopkrachtdaling (waarin zich de armoede van de politici nogmaals uit). Het
vraagstuk van het politiek en moreel aanvaardbare minimale bestaansniveau in de
periode 1985-1995 kan beter geplaatst worden in het kader van een analyse van
toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Het vraagstuk moet worden opgelost
door het perspectief op arbeid en werkgelegenheid centraal te stellen, daarbij rekening
houdend met de onaangename lessen die de verdedigers van de verzorgingsstaat de
laatste tien jaar hebben geleerd: de collectieve lasten moeten lager, de arbeidsmarkt
moet flexibeler worden, inkomensverschillen kunnen aanvaardbaar zijn, overbodige
afhankelijkheid van de overheid dient vermeden te worden.
Men helpt de talloze werkzoekenden het best door hen een reëel perspectief op arbeid
te geven en door een grotere flexibiliteit in de samenleving te creëren op allerhande
terrein, waardoor hun gedwongen passieve afhankelijkheid van uitkeringsinstanties
wordt doorbroken. Ruimte voor initiatief, niet alleen voor de bovenlaag, maar ook
voor de anderen; niet alleen voor het informele en grijze circuit, maar vooral weer
in het formele verkeer.
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Dat het creëren van zo'n flexibele samenleving niet onmogelijk is, leid ik af uit drie
maatschappelijke ontwikkelingen die reeds in gang zijn. Het cumulatieve resultaat
van die ontwikkelingen geeft een samenleving te zien die weliswaar zeer
onoverzichtelijk is en behoorlijk complex, maar die niettemin alle mogelijkheden
tot humaan samenleven heeft behouden. Dit in tegenstelling tot de armoedepolitiek
van de huidige regering.
Technologische vernieuwingen zullen aantal en aard van de arbeidsplaatsen
fundamenteel veranderen. De rol van arbeid zal in het algemeen verminderen - een
lastige opgave voor de politieke partij met die naam, die daarmee het gevaar loopt
te worden tot alleen nog maar een ‘naam van de roos in de vuist’. Volledige
werkgelegenheid zoals we die in de naoorlogse periode hebben gekend zal
vermoedelijk niet meer haalbaar zijn. Daarbij dreigt een polarisatie in de samenleving
door een polarisatie in de werkgelegenheid: goede en goedbetaalde banen voor een
goed geschoolde minderheid, een verdwijnend middenkader van administratieve
beroepen, een groep zwijgzame bedieners van machines en een nog grotere groep
die buiten het arbeidsproces dreigt te blijven door gebrek aan voldoende of adequate
scholing. De economische groei zal door de produktiviteitsstijgingen als gevolg van
de invoering van micro-elektronika wel terugkeren, maar de hoop dat het dan allemaal
weer goed zal komen met de banen kan ijdel blijken te zijn. In plaats van dergelijke
polarisatie zal een pluralisatie in de samenleving moeten worden nagestreefd. Ook
dat wordt mogelijk door de technologische vernieuwingen.
In principe kunnen de ophanden zijnde technologische vernieuwingen het leven
veraangenamen en humaniseren - men denke aan verbeteringen in de gezondheidszorg,
de gehandicapten- en bejaardenzorg, het onderwijs en het openbaar vervoer, de
vervanging van vuile arbeid etc. Een ernstige schaduwkant van de ‘technological
boom’ bestaat in het feit dat alle beschikbare vernuft éérst altijd in de
defensie-industrie wordt gestoken: meer dan 50 procent van alle afgestudeerden in
de wis- en natuurkundevakken in de USA vindt werk in de defensie-industrie. De
creatie van werk ten behoeve van destructie. De inspanningen van de technologische
vernieuwers zullen derhalve ook moeten worden verlegd naar de civiele banen en
humane toepassingen.
De komst van dit post-industriële tijdperk roept de noodzaak op van een structurele
oplossing voor het vraagstuk van het arbeidsloze inkomen en het inkomen dat men
verwerft via de zogenaamde collectieve goederen: gratis onderwijs tot een bepaalde
leeftijd, goedkope gezondheidszorg, betaalbare woningen. Het denken over
basisinkomen in de een of andere vorm dient derhalve gestimuleerd te worden en
niet geremd, zoals het huidige kabinet doet. De flexibilisering van het produktieproces,
mogelijk gemaakt door de technologische vernieuwingen, zal ook bij de organisatie
en de verdeling van de arbeid kunnen worden toegepast: arbeidstijdverkorting in
vele vormen en variaties en juist niet in één uniform door de staat afgedwongen
standaard uurtarief. Basisinkomen plus een grote variëteit aan banen in wisselende
deeltijd zouden een oplossing kunnen bieden voor het verlies van volledige
werkgelegenheid voor de komende tien jaar. Deze tendens naar flexibilisering en
pluriformiteit vindt
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verdere ondersteuning in de flexibilisering van het onderwijs en van de
samenlevingsverbanden.
Door het jaarlijkse morrelen aan de marges van de minima loopt men de niet
geringe kans aan de verkeerde kant bezig te zijn. Juist gelet op de grote veranderingen
in de werkgelegenheid zou men alle inzet vooral moeten concentreren op
herscholingsprogramma's en in het algemeen op de verbetering van het onderwijs,
van hoog tot laag. Door adequaat onderwijs wordt het recht op arbeid veilig gesteld
en daarmee de problematiek van inkomen en minimaal bestaansniveau indirect
aangepakt. De traagheid die de bureaucratische benadering van de armoede kenmerkt
geldt nog sterker voor de onderwijspolitiek. De teruggekeerde voorstellen voor
schoolheffing kunnen een voorbode zijn van eenzelfde richtingloosheid: elk jaar
hetzelfde voorstel, net als bij de minima. Als men beseft dat het gehele
onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking vanwege de technologische
vernieuwingen zal moeten worden verhoogd (de LTS'er zal op het niveau van de
MTS'er gebracht moeten worden en de MAVO-leerlingen zo mogelijk op het
HAVO-niveau), dan zou een Noodplan voor het onderwijs geen overbodig idee zijn.
De destructie van de universiteiten, die zich in enkele jaren tijd voltrekt als gevolg
van een bureaucratische omknelling, geeft ook geen vertrouwen in de snelle en
noodzakelijke aanpassing van dit onderwijssysteem aan de maatschappelijke
vernieuwingen.
Slechts door een collectieve krachtsinspanning om via herscholing, bij- en
nascholingsprogramma's de herstructurering van de industrie bij te houden, kan
worden voorkomen dat meer dan een derde van de bevolking als ongeschoolde
niet-arbeider naar de ‘hogeschool der misère’ (de uitdrukking is van Vincent van
Gogh) wordt verwezen. De Partij van de Arbeid kan een proeve van privatisering te
zien geven door haar ongeduld over de middenschool om te zetten in zelf gestichte
scholen die weer een adequate beroepsvoorbereiding geven voor de zonen en dochters
van hun stemmers.
Flexibilisering van het onderwijs, in plaats van de spreekwoordelijke
bureaucratisering en verstarring die nu zowel het voortgezet als het hoger onderwijs
in zijn greep houden, vormt de maatschappelijke aanvulling op de flexibilisering van
de industrie.
Ook in leefvormen staat een verandering naar een flexibeler patroon voor de deur.
Daardoor wordt het onmogelijk deze samenlevingspatronen precies in keurige hokjes
en huisjes in te passen. Deze ontwikkeling lijkt me een vanzelfsprekend resultaat
van de gegroeide autonomie van het individu in onze Europese cultuur. Dat deze
autonomie nu meer dan voorheen wordt opgeëist door de gedomineerde meerderheid
van vrouwen, is een logisch doortrekken van deze humaniserende tendens. Geklaag
over verlies aan geluk, zoals minister Brinkman doet in zijn begrotingstoelichting
voor WVC, getuigt van weinig oog hebben voor wat er in de samenleving zoal aan
de gang is. Het berust vermoedelijk op een romantisering van het verleden, waarin
meer werd berust in ongeluk en vernedering. Het beeld dat op dit gebied zal ontstaan,
zal niet meer goed te vangen zijn in politieke plaatjes. Belastingplaatjes noch huisves-
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tingsplaatjes van grote categorieën gelijksoortige Nederlanders zullen mogelijk
blijven. Zowel naar variëteit als naar tijdsvolgorde wordt pluriformiteit het
dominerende kenmerk.
Door de geschiedenis heen is deze pluriformiteit meer de drager geweest van
humaniteit en verdraagzaamheid dan de situatie van polariteit en eenvormigheid.
Individualisering als beleidsoptie is daarmee naar mijn mening onontkoombaar, al
was het alleen maar om het staatstoezicht - dat men ook afwijst bij de flexibele
arbeidstijdverkorting - buiten de deur te houden. Individualisering als beleidsoptie
kan bovendien heel goed samengaan met het voortbestaan van de traditionele
leefverbanden van het gezin. In die komende, nog verdere gepluraliseerde samenleving
zal niemand - behalve een paar moralistische juristen - willen verhinderen dat
personen, tegen de moderne trend in, wel langdurig van elkaar blijven houden of
onder een dak blijven wonen. Het publieke domein en het particuliere terrein worden
in deze ontwikkeling opnieuw maatschappelijk gedefinieerd en ten opzichte van
elkaar afgebakend.
De flexibele leefvormen kunnen de begeleidende aanvulling vormen op de
flexibilisering van de werkgelegenheid en ze kunnen een oplossing vormen voor de
te verwachten vergroting van de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces.
Het cumulatieve resultaat van deze drie ontwikkelingen, die vermoedelijk het
beeld van de komende tien jaar zullen bepalen, zal een niet onaantrekkelijke, niet
inhumane, niet starre en niet kortzichtige samenleving kunnen opleveren. In deze
samenleving is geen enkele garantie op geluk, maar kan wel een garantie bestaan
tegen noodlot en diepe armoede. Positief meesturen met deze ontwikkelingen biedt
naar mijn mening de meeste kansen voor de met armoede bedreigde afhankelijke
groepen. In plaats van deze kansen te stimuleren, koerst het kabinet op een politiek
van blijvende en structurele armoede aan.

2 Armoede in Nederland
Waarom zal armoede toch weer een probleem worden bij de voortzetting van de
huidige politiek? Welke houding dient men in te nemen ten aanzien van oude en
nieuwe vormen van armoede? Kun je eigenlijk wel van armoede spreken, gelet op
hetgeen elders in de wereld mede door ons toedoen plaatsvindt? Is het waar dat
hongerbuikjes in Nederland gesignaleerd zijn? Wat is eigenlijk een fatsoenlijk
bestaansniveau? Gaan we naar Engelse toestanden?
Een recent onderzoek van professor Halsey bracht aan het licht, dat in Engeland
van de 40 miljoen inwoners er 3 miljoen geen verwarming in huis hebben, dat 5
miljoen mensen in een vochtige kamer wonen zonder bad of douche of zonder
zelfstandige ouderslaapkamer, dat eveneens 5 miljoen Britten slechts één keer per
week vlees eten bij de warme maaltijd, dat 6 miljoen een warme jas, schoenen en
waterdichte kleding moeten missen. Kortom, dat zo'n 7,5 miljoen, dat wil zeggen 1
op de 7, onder een armoedegrens is geraakt.
Volgens onderzoek van professor DeLeeck vormt ook in België rond 14 percent
de
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harde kern van de armoede. Hoe gaat het in Nederland? Volgens gegevens van het
ministerie van Sociale Zaken moeten er in Nederland 635000 personen rondkomen
van één minimum-inkomen per huishouden. Het bestaansniveau van deze groep is
recentelijk verschillende keren onder de aandacht van de politiek gebracht.
Ten eerste was er het protest van de directeuren van gemeentelijke sociale diensten
tegen de maatregelen van de regering in juli j.l. Zij baseerden zich onder andere op
het rapport Minima zonder marge. Wanneer uitvoerende ambtenaren, die veel dichter
bij de werkelijkheid staan dan de landelijke beslissers, ernstig overwegen hun taak
bij de uitvoering van democratisch genomen wettelijke maatregelen niet of niet
volledig uit te voeren, dan is er wel wat aan de hand. Hoewel ik vind dat bestuurlijke
ongehoorzaamheid in vredestijd niet geoorloofd kan zijn, moet het signaal uit die
hoek niet worden verwaarloosd.
Ten tweede vermeldt het recente rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau
het gegeven dat langdurig werklozen, vooral boven de vijftig jaar, steeds verder weg
zakken naar een niet meer aanvaardbaar bestaansniveau. Hier wordt de dreigende
polarisatie van de samenleving al aangekondigd.
Ten derde heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting in een nauwkeurig
onderzoek van de huishoudboekjes van de minima vastgesteld, dat de echte minima
maandelijks zo'n driehonderd gulden tekort komen.
Ten vierde geeft de Atlas van de Minima duidelijk aan waar het geld van de
bijstandsontvangers naar toe gegaan is, namelijk naar verhoogde energielasten,
waardoor er steeds minder overblijft voor andere zaken. De atlas geeft ook een
opsomming van de dingen waaraan zij steeds minder kunnen besteden: vakantie,
weekenduitstapjes, vervoer naar familie, kleding en schoeisel, aanschaf en reparaties
van huishoudelijke apparaten, meubilering en stoffering, boeken, cadeautjes, kranten,
tijdschriften, rookwaren, drank en snoep.
Ik geef dit beeld zo concreet mogelijk, zodat ieder deze situatie zelf met meer of
minder ethisch beladen termen kan beoordelen. De vraag of er anno 1984 armoede
heerst in Nederland, ja of nee, is niet de belangrijkste te beantwoorden vraag. Met
nog meer economische tegenspoed is het niet ondenkbaar dat het welvaartspeil nog
weer verder omlaag zal zakken, en in dat licht wordt het al gauw demagogisch om
nu reeds de absolute armoede af te kondigen. Maar waar het vooral om gaat is dat
met voortzetting van de huidige politiek ten aanzien van het minimale bestaansniveau,
de werkelijke armoede en omvangrijke armoedegetto's van de jaren negentig worden
geschapen. Amsterdam zal dan in 1992 echt op Los Angeles lijken met de trieste en
uitzichtloze aanblik van vele gekleurde daklozen, verslaafden in nog grotere aantallen,
jeugdbenden in nog grotere aantallen, criminaliteit op het niveau van Los Angeles
en Chicago en kinderen die dan werkelijk zonder voedsel naar school gaan.
Door de afhankelijk makende bureaucratisering van de ‘minima’ worden de drie
structurele kenmerken van de armoede voor de komende decennia in Nederland
opnieuw gecreërd (ze zijn in de literatuur alom bekend, maar kennelijk niet voldoende
doorgedrongen tot het bewustzijn van politici):
selectiviteit - het betreft steeds bepáálde groepen uit de samenleving, met name
de gekleurde groepen en de niet- of laaggeschoolden;
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cumulatieve werking - eenmaal in de situatie van armoede komt men er nauwelijks
meer uit, de ongelijkheid tussen de groepen wordt steeds groter en dit werkt vooral
door naar de kinderen, de tweede generatie, die vanaf het begin al niet meer tot een
geregeld leven komt;
creatie van permanente angst en onzekerheid, waarin deze groep van armen ten
opzichte van de buitenwereld geraakt (deze psychologische component van de
armoede is treffend beschreven door George Orwell in zijn Down and Out in Paris
and London, waarin hij verhaalt dat hij op den duur niet meer zijn kamer uit durfde,
uit schaamte).
Deze structurele en daarom langdurende situatie van armoede, die nu door de
politiek van de huidige regering gezaaid wordt, zal stormen oogsten op het moment
dat na de zeven vette jaren, die in Nederland twintig jaar geduurd hebben (1956-1976),
en na de zeven magere jaren, die wellicht ook twintig jaar zullen duren (1976-1996),
opnieuw vette jaren kunnen doorbreken. Tegen die tijd zullen we met een erfenis
van het kabinet-Lubbers zitten die moreel en maatschappelijk, en zelfs economisch,
erger kan blijken te zijn dan de erfenis die dit kabinet wilde wegwerken.
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12 Erasmus zei het al
1 De nieuwe maakbaarheidsideologie
Omdat Lubbers, Ruding en Deetman zo nodig hun karwei moesten afmaken, mogen
talloze mensen in Nederland opeens hun eigen karwei niet meer afmaken. Veel
mensen zullen in de komende vier jaar hun baan verliezen of geen nieuw uitzicht
krijgen op een baan. De Miljoenennota 1987 is als sociaal document nog interessanter
dan die van de voorgaande jaren. Want tussen de regels en cijfers door komt duidelijk
een nieuwe ideologie en een nieuw gezicht van het huidige kabinet naar voren. Dit
is een verrassend gezicht en een onverwachte ideologie, die ik zou willen typeren
als ‘de nieuwe maakbaarheid van de samenleving’. Terwijl de discussie over de
maakbaarheid van de samenleving langzaam uitgekauwd en opgedroogd begon te
raken en zelfs vele socialisten het geloof in de maakbaarheid beginnen te verliezen,
vertoont een nieuwe klasse van vlotte lieden in haar gedrag een uitgesproken opvatting
over de maakbaarheid van de samenleving. Waaraan herkent men de leden van deze
klasse?
Projectontwikkelaars zetten een hek om een stuk land of een open water, bouwen
vervolgens een nieuwe kolos stenen en noemen dat ‘het project’ (letterlijk: plan of
wegwerpsel). Als er toevallig iets in de weg staat, wordt dat afgebroken. Na enige
tijd wordt er iets nieuws uit de grond gestampt en zo worden de woon- en vooral de
recreatiebehoeften van talloze individuen nieuw gevormd, gemaakt. Het sterkst trof
ik de eigenschappen van deze nieuwe maakbaarheid-managers aan bij een Nederlandse
ontwikkelingsconsulent in India. Na een verblijf van enkele maanden in Bolivia en
een drieweekse consultancy in Jemen, wist deze expert al na enkele weken verblijf
in India precies hoe men de Indiërs moest aanpakken en hoe de waterleiding in de
Zuid-Indiase plaats Kerala moest worden aangelegd. Ook wist hij hoe daarbij de
sociale conflicten tussen de Hindoes en de Sikhs in de arbeidsorganisatie snel en
effectief moesten worden bestreden: door gezonde en duidelijke bevelen.
De eigenschappen die hier zichtbaar worden zijn de volgende: geloof in eigen
gelijk, haast en ongeduld, arrogantie en ijdelheid, het maken van een snelle analyse
en het trekken van daarop gebaseerde soms vergaande conclusies, doordouwen.
Opvallende bijkomende eigenschappen zijn, het geen oog hebben voor de gevolgen
van de eigen interventies, het afbreken van weerstand en traditie, geen aandacht voor
continuïteit in organisaties en vooral het snel weer wegwezen op weg naar de volgende
voordeelbrengende onderneming of nieuw project. Uit het gezicht verdwenen, komen
de soms desastreuze gevolgen hun niet meer voor de geest: ‘out of sight, out
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of mind’. Maken én breken is, kort samengevat, het devies van deze ideologie van
de nieuwe maakbaarheid.
Het verschil tussen het kabinet-Lubbers I en II is dat bij de start van het eerste
kabinet-Lubbers nog iets van een oproep tot nieuw elan en vitaliteit (het
no-nonsensebeleid) aanwezig was, terwijl bij de start in 1986 al meteen een autoritaire
commandosfeer ontstaan is (no-sense-beleid). Hoewel de minister-president zelf in
een commentaar op de Miljoenennota zei geen ideologie nodig te hebben, is deze er
wel degelijk. Het is een vorm van crisismanagement, dat typisch kan gaan worden
voor de nieuwe maatschappijvorm, die - in die visie - zo snel mogelijk en zonder
hindernissen moet worden nagestreefd. De nieuwe samenleving valt te maken door
alle registers van technologische en economische vernieuwing open te zetten.
Honderdvijftig miljoen gulden voor computers in het voortgezet onderwijs? Geen
probleem, meteen doen (zoals ook gedaan is in de vorige kabinetsperiode). De
nieuwste, duurste en meest geavanceerde wapens? Niet nadenken, niet discussiëren,
meteen beslissen. Kerncentrales? Nou ja, even de golf van publieke zorg laten
wegebben en dan meteen weer verder: op naar de 21e eeuw. Nederland moet inhalen.
Maar net als bij de projectontwikkelaars en de kortzichtige
ontwikkelingsconsulenten, gaat deze maakbaarheidsfilosofie, waar de oude
sociaal-democratische maakbaarheidsgedachte bleekjes bij afsteekt, gepaard met een
afbraakproces in de naar hún beeld en gelijkenis om te vormen maatschappelijke
velden: onderwijs, welzijn, gezondheid, cultuur. Het is geen wonder, dat enkele
socialisten dit model maar al te graag overnemen.
Het afbraakproces levert echter een enorm verlies aan bestaande vitaliteit en
humaniteit op vele plekken in de samenleving op. Vele mensen worden gebruskeerd,
gefrustreerd, gedemotiveerd en gedesoriënteerd, verward en woedend en ten slotte
volledig onverschillig. Deze onverschilligheid uit zich feitelijk in alle soorten
ontwijkingsgedragingen en de vanzelfsprekendheid waarmee oude normen in hun
gedrag dan ook maar overboord worden gezet in de kleine dagelijkse leefwereld:
kleine criminaliteit, kleine tot grotere belastingontduiking, de kantjes ervan aflopen,
zorgeloosheid voor de omgeving en voor elkaar.
De nieuwe klasse krijgt inderdaad de gewenste maaksels: nu begint bijna iedereen
te graaien en elkaar weg te duwen voor de volgende voordeelbrengende of
nadeelvermijdende slag. Iedereen moet elkaar in elk geval een slag voor zijn en aldus
verdwijnen de laatste resten solidariteit. Zowel de solidariteit onderling als de inzet
en de solidariteit voor een groter geheel, samenleving geheten. Niemand is meer
bereid één stapje harder te lopen. De zorgzame samenleving van de christenpolitici
Deet-, Brink- en Bukman wordt effectief omgesmeed tot de naar elkaar trappende
en elkaar in haast en angst vertrappende troep kleine wolven. Dit is de achterkant
van het gelijk van de nieuwe maakbaarheidsfilosofie.
Mijn stellingname aan de vooravond van de Algemene Beschouwingen (1986) is
niet primair sociaal-economisch, maar met opzet sociaal-cultureel: wil men de
schijnbaar onafwendbare komst van een economisch en technologisch geavanceerde
samenleving van de komende vijftig jaar fatsoenlijk en effectief begeleiden, dan is
het absoluut noodzakelijk dat alle vitale en humane krachten, die in onze samenleving
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nog ruimschoots aanwezig zijn, worden behouden en aangewend. De in organisaties
aanwezige ‘spirit’ moet niet moedwillig worden verwoest om elders iets ‘nieuws’ te
starten, maar moet juist optimaal worden benut om vanuit de langzaam verouderende
structuren in een overzichtelijk en geleidelijk proces nieuwe levensvormen en een
nieuw maatschappijtype van de 21e eeuw te bereiken. In plaats van bestaande
organisaties keihard af te breken kan men diezelfde organisaties geheel nieuwe taken
opdragen en vragen om zich binnen een redelijke termijn geheel te vernieuwen. Een
voorbeeld: in plaats van flinke delen van de universiteiten voorgoed af te breken,
maar tegelijk iets heel nieuws te starten als een Open Universiteit, vanuit het niets,
zonder traditie en met gigantische aanloopmoeilijkheden, zou men een of twee
bestaande instellingen de taak hebben kunnen geven om voortaan - met alle bestaande
know-how en mensen - het afstandsonderwijs te verzorgen. Vanuit het oude naar het
nieuwe.
Het aangekondigde beleid van het nieuw aangetreden kabinet doet precies het
tegenovergestelde. Minister Van Dijk wenst al na enkele weken niet meer te praten
met de ambtenaren en roept op een spottende manier Gods zegen af; Ruding dicteert
en gaat weg (net als die ontwikkelingsconsulent); Deetman haalt elke coöperatie weg
uit het hele onderwijsveld, dat uit de aard van het werk het juist volledig moet hebben
van toegewijde onderwijzers, onderwijzeressen en docenten met hart voor de zaak.
Brinkman breekt alles af wat opbouwwerk heet.
Op deze wijze worden steeds minder mensen in de Nederlandse samenleving
bereid gevonden om een stapje harder te lopen voor een goede zaak, om extra te
werken als het nodig is of om zich met boven-individuele zorgen en problemen bezig
te houden. Kortom om gemeenschappelijk een vitale en humane samenleving te
vormen. De fikse groei van sociale en justitiële ordeproblemen kan eigenlijk niet
anders gezien worden dan als samenhangend met de onverschilligheid van de nieuwe
maak-baarheidselite voor de gevolgen van hun beleid. Onverschilligheid aan de top
weerspiegelt zich in een groeiende onverschilligheid bij de rest van de bevolking.
Waar doet de huidige maatschappelijke situatie dan aan denken en wat kunnen
we op iets beschouwender niveau van de toekomstige situatie in de samenleving
verwachten? Op welke wijze kan men de nog steeds voortdurende crisis analyseren?
Zijn er wel alternatieven voor de commando's van de huidige regering?
Sociaal-cultureel doet de huidige situatie steeds meer denken aan de periode, zoals
die in twee vooroorlogse romans beschreven is: De onverschilligen van A. Moravia,
zich afspelend in Italië anno 1934 waarin de leegheid van de gegoede burgerij ten
volle wordt beschreven: geen bekommernis meer voor medemens of maatschappelijke
problemen. De tweede schildering is de trilogie Die Schlafwandler van Hermann
Broch, uit 1931 waarin op indringende manier de sociale typen en sociologische
condities worden beschreven, die uiteindelijk naar de mening van de auteur geleid
hebben tot de val van de democratie en de opkomst van de autoritair-bureaucratische
staat. Veel mensen zaten in die tijd te slapen (Colijns woorden ‘Gaat u maar rustig
slapen’ klinken door in Rudings sympathie voor deze politicus).
Politiek bekeken gaat het nu om de manier waarop de crisis (economisch en
maatschappelijk) wordt gezien en tegemoet getreden. De economische en politieke
elite
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beziet de crisis uitsluitend aan de hand van macro-economische indicatoren. Het
politieke en economische handelen ten aanzien van de crisis wordt beschreven in
krijgsmetaforen: ondernemen is oorlog, zei onlangs nog McKinsey-directeur Geldens.
Markten moeten heroverd worden. De westerse industrielanden bevinden zich in die
visie in een technologische wedloop, die voor een deel alle kenmerken heeft van een
wapenwedloop. Aan die wedloop tot verovering van nieuwe markten, export-markten
en werkgelegenheidskansen kan geen enkel land zich onttrekken. Hun crisisindicatoren
zijn abstracte grootheden, op een hoog aggregatieniveau samengesteld: economisch
groeipeil, verslechtering van concurrentiepositie, gebrek aan technische innovatie,
onvoldoende investeringen in speerpunt-technologieën. Werkloosheid en
milieuoverlast zijn slechts lastige crisisindicatoren, die alleen maar binnen de perken
moeten worden gehouden om ze niet tot een politiek probleem te laten uitgroeien
(Lubbers befaamde 1-miljoengrens van werkloosheid).
In deze uitsluitend met macro-indicatoren werkende crisisbenadering wordt de
economische sfeer volledig losgemaakt van de omringende culturele sferen. Deze
laatste worden eenvoudig ondergeschikt gemaakt aan de economie of - als ze lastig
zijn - gewoon afgebroken, zoals ook de projectontwikkelaar alles afbreekt wat in de
weg staat.
Er is een sterk geloof in de indirecte effecten van het overheidsbeleid. Bij de nieuwe
maakbaarheidsfilosofie hoort de opvatting dat hernieuwde economische groei en de
technologische innovaties ‘vanzelf’ de burgers wel weer ten goede komen. Men gaat
eenvoudig uit van het welvaartscreërende effect van veranderingen in de abstracte
systeemgrootheden. Maar de winsten van vandaag (reeds de afgelopen anderhalf
jaar) zijn al lang niet meer de arbeidsplaatsen van morgen. De vergroting van de
groei is al lang geen indicator meer voor een verhoging van het welvaartspeil.
Integendeel.
Als men geen macro-benadering van de crisis geeft, maar een beschrijving ervan
in termen van de leefwereld van alledaagse ervaringen en gedragswijzen, dan wordt
het hedendaagse leven voor velen zichtbaar slechter en juist niet alleen in economisch
of materieel opzicht. Lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke vaardigheden
van en mogelijkheden voor mensen in onze veranderende industriële wereld
verkommeren en drogen op. Steeds grotere delen van de bevolking komen buiten
spel te staan, hebben geen zin meer om mee te spelen of gaan hun eigen (grijze of
zwarte) spelletjes spelen. Als men andere crisisindicatoren zou nemen, die direct
verband houden met de leefwereld, dan krijgt men een minder aangename opsomming:
verlies van eigenwaarde en zelfrespect, verlies van de natuurlijke omgeving, versterkt
afhankelijkheidsgevoel van de burger en daarmee verbonden gevoelens van onmacht,
opgejaagd en onrustig worden, verlies aan zin voor schoonheid, waarheid, moed en
inzet, verlies van waardigheid, toename van relatieve armoede en verslaving en ten
slotte veel existentiële angsten (onder andere voor de oorlogsdreigingen en andere
definitieve rampen).
Dit zijn evenzeer de indirecte effecten van de nieuwe maakbaarheidsideologie en
de vraag is, hoe lang deze effecten verdragen kunnen worden totdat de band van de
moderne samenleving begint te breken. Tegenover de nieuwe maakbaarheid van de
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samenleving, dient de breekbaarheid van de samenleving, althans van de vele
breekbare mensen in die samenleving, naar voren gebracht te worden.
Het voorgestelde regeringsbeleid haalt nu uit de breekbare samenleving alle
re-vitaliserende en humane bronnen, die het zo zeer nodig heeft om de reis naar het
einde van deze nachtmerrie-achtige eeuw nog een beetje fatsoenlijk te voltooien.
Onderwijs, welzijn en gezondheid zijn weliswaar niet direct-causaal van belang voor
het welslagen van die reis, maar vormen wel de noodzakelijke voedingsbodem om
er met veertien miljoen mensen mee verder te willen. Als te veel mensen uit
onverschilligheid en onvrede afhaken ontstaat verstarring of erger, indien het
economisch tij nog verder wegebt.

2 Crisismanagement leidt tot nonsensbeleid
De manier waarop men de huidige crisis definieert en met welke crisisindicatoren
men rekening houdt, zegt dus iets over de visie op de samenleving in de komende
vijf en twintig à vijftig jaar. Gebruikt men vooral de macro-economische indicatoren,
dan komt men noodzakelijkerwijs uit bij een verder voortijlende maatschappij langs
de nieuw te banen technologische wegen (maar zonder veel banen). Gebruikt men
de leefwereld-indicatoren dan zou bezinning en ombuigen in een geheel andere
richting voor de hand liggen. Onze geavanceerde samenleving kan zich theoretisch
in drie richtingen ontwikkelen. Allereerst gaat het om de fundamentele keus tussen:
1. Ofwel ombuigen en terugbuigen in een richting van een kleinschaliger
samenleving met directere en doorzichtiger sociale relatiepatronen, waarvan de
aantrekkelijkheid al duidelijk zichtbaar wordt in de vele directe ruilrelaties van
de informele economie. De technologische mogelijkheden worden in die richting
selectief gebruikt en niet doelloos driftig uitgebreid.
2. Ofwel een handhaving en verdere uitbreiding van geavanceerde technologie op
zoveel mogelijk plekken in de samenleving. Kiest men voor dit pad dan zijn
daarbinnen twee principieel verschillende wegen te bewandelen:
a. Een geavanceerde technologische samenleving met handhaving en
erkenning van een voor ieder herkenbare en levende rechtsstaat,
waarin burgers op grond van rechten tegen de machtige overheid
en nog machtiger technologische corporaties beschermd blijven.
Aandacht voor rechten van de mens blijft dan centraal staan, alsmede
aandacht voor het morele en democratische gehalte van
overheidsbeslissingen.
b. Diezelfde technologisch geavanceerde samenleving kan verder
uitgroeien tot een goed geoliede autoritair-bureaucratische staat,
waarin de heerschappij door een kleine, zich superieur wanende
economische, politieke en ambtelijke elite wordt uitgeoefend. Steeds
grovere inbreuken op moraal en beschaving zijn van deze elite te
verwachten, omdat ze steeds hun eigen aandeel in de ontwikkelingen
in elk geval veilig willen stellen.
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en rechts. Een aantal sociaal-democraten en veel autoritaire socialisten lijken in
opvallende mate op de rechtse vertegenwoordigers van de nieuwe
maakbaarheidsideologie. Omwille van snelle technologische groei wordt dan ook in
die linkse kringen het bevelsmodel niet geschuwd. In deze autoritair linkse en rechtse
visies galmt de oude idee van Marx over het afsterven van de staat in nieuwe vorm
door in het langzaam afsterven van de rechtsstaat. De in de laatste jaren ook in
Nederland naar voren komende fraudeschandalen van topambtenaren en politici, die
hun particuliere belangen gemakkelijker en beter blijken te behartigen dan hun
publieke taken, moeten als belangrijke waarschuwingen gezien worden dat de mentale
condities aan de top al aardig gaan in de richting van de autoritair-bureaucratische
staatsvorm.
Het aanvankelijke gezag van het kabinet-Lubbers I verschraalt tot de arrogantie
van de macht tijdens Lubbers II, gedekt door een onaantastbaar en niet meer
democratisch te amenderen regeerakkoord. Dezelfde soort arrogantie treft men op
veel beleidsterreinen aan en wordt duidelijk mede gedragen door die topambtenaren,
die zich volledig identificeren met de nieuwe maakbaarheidsideologie. Hiervan is
op dit moment geen treffender voorbeeld te geven dan de aanpak van de bezuinigingen
op het wetenschappelijk onderwijs. Het gaat er mij bij dit voorbeeld niet om het
beoogde bezuinigingsbedrag te kritiseren (dit bedrag kan mede in het licht van de
bezuinigingen op basisonderwijs en speciaal onderwijs als een politiek vast te stellen
gegeven worden aanvaard). De manier waarop het beleid gevoerd wordt is echter
zo representatief voor het autoritair-bureaucratische bestuursmodel, dat ons kennelijk
de komende jaren ook op vele andere terreinen nog te wachten staat, dat een korte
analyse van de logica van dit model hier op zijn plaats is. Het langzaam afsterven
van een rechtsstaat komt hier al in het geding.
Als het eerste kenmerk van de nieuwe maakbaarheidsideologie wordt steeds
snelheid genoemd. Welnu: om de conceptvoornemens van de minister van onderwijs
in ijltempo uitgevoerd te krijgen, is hiervoor de term ‘Blitzkrieg’ al gevallen. Geen
mooiere illustratie van de krijgsmetaforen, waarvan de nieuwe
maakbaarheidsmanagers zich graag bedienen. Aan het hoofd staat een generaal, die
in krijgstermen een overrompeling en daarop volgende liquidatie bewerkstelligt.
Als tweede kenmerk valt de alwetende arrogantie en ijdelheid op: tot details van
specifieke vakgroepen en afstudeerrichtingen wordt in de voornemens direct al
aangewezen welke personen van de universiteit moeten worden verwijderd of mogen
blijven. Terwijl de minister wettelijk bevoegd is tot het nemen van besluiten over de
taakverdeling, wordt nu vanuit de politiek ingegrepen in wetenschappelijke
taakopvattingen. De grenzen van wettelijke bevoegdheden worden kennelijk niet
meer zo nauw in het oog gehouden als het gaat om een bliksemoverwinning. Hoewel
de vele voornemens voor buitenstaanders de indruk maken van een zonder onderscheid
des persoons ‘wervelende en ontwortelende orkaan’ is het voor insiders in de diverse
studierichtingen niet erg moeilijk persoonlijke voorkeuren en ambtelijke willekeur
in de liquidaties te herkennen. De selectie van het wetenschappelijk personeel bij
samenvoeging van opleidingen in een bepaalde studierichting wordt gelegd in de
handen van door de minister of andere politieke organen benoemde leden van de
Colleges van Bestuur. Hiermee wordt het in Nederland mogelijk om politieke
benoemin-
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gen en ontslagen op subtiele en op minder subtiele manier in te voeren: zijn we al
op weg naar een Russische onderwijsbureaucratie?
Ten derde: de voornemens zijn gebaseerd op macro-indicatoren van voornamelijk
economisch-technologische aard, conform het hierboven reeds beschreven
crisismanagement. Bij nauwgezette bestudering en andere specificaties blijken veel
cijfers nogal oppervlakkige aanduidingen te zijn, waar wel vergaande conclusies aan
verbonden worden. Indicatoren uit de leefwereld en een liefde voor de wetenschap
vindt men in geen enkele regel terug. De universiteit van het jaar 2000 wordt gemaakt
door die van de voorgaande eeuwen in twintig jaar af te breken.
Ten vierde: als opvallende bijkomende eigenschap blijkt men geen enkel oog te
hebben voor de gevolgen van eigen interventies. Voor talloze personen ontstaat voor
de duur van enkele jaren een hopeloze chaos en onzekerheid ten gevolge van de
samenvoegingen. Dit leidt voorspelbaar tot het afbreken van bestaande inzet, vitaliteit
en het hart hebben voor de zaak. De onverschilligheid aan de top van de politieke
en bestuurlijke elite bespoedigt een moedeloze onverschilligheid op die talloze
cruciale plaatsen in de samenleving, waar alle inspanning juist gericht hoort te zijn
op re-vitalisering. Samenvoegingen leiden bovendien nog voorspelbaar tot alle soorten
politiek gekuip en gevlei op lokaal niveau, hetgeen in regelrechte strijd komt met
integere en bekwame wetenschapsbeoefening.
Ten slotte de bureaucratische logica van destructie: begin bij de zwaksten en meest
weerlozen, de onpopulaire denksoorten en andere afwijkende exemplaren. Maak wel
uitzonderingen voor de iets minder zwakken, zodat deze laatsten opgelucht zullen
toekijken hoe het destructieproces zich bij anderen voltrekt. Men is zelfs bereid aan
die destructie mee te werken, totdat men merkt bij de volgende ronde zelf aan de
beurt te komen. Maar ook bij die beurt worden weer heel strategisch nieuwe
uitzonderingen gemaakt. Wie volgt?
De zorgzame universiteit verandert net als de zorgzame samenleving onder dit
bestuursmodel tot de elkaar vertrappende troep wolven. De maakbaarheidsideologie
ten behoeve van een economisch-technologisch geavanceerde samenleving zal in de
komende periode weinig weerstanden ondervinden als de eerste ‘slag’ om de
universiteit en de eerste ondermijningen van de rechtsstaat daar al een feit zijn
geworden. Welke sector van de samenleving volgt?
De Troonrede begon dit jaar met een herdenking van Erasmus. Ik weet niet of de
opstellers van de Troonrede veel tijd en gelegenheid in hun leven gehad hebben om
de geschriften van die vredelievende en humane geleerde daadwerkelijk te lezen. Zij
hadden in het mooie boek over de Adagia ongetwijfeld de volgende passage gelezen:
‘En iedereen die in een verantwoordelijke positie geplaatst is, moet het tot zijn
eerste zorg maken om zijn eigen ambt met waardigheid uit te oefenen, voordat hij
werk aan anderen vraagt. Maar heden ten dage zie je prinsen die gehoorzaamheid
aan de wet vragen van hun volk, terwijl zij zelf leven alsof zij boven alle wetten
verheven zijn; zij verwachten integriteit van ambtsdragers, terwijl zij zelf openlijk
overheidsposten verkopen of deze tot een zaak van persoonlijk favoritisme maken.
Je kan bisschoppen zien, die vroomheid en godsdiensten vragen van hun kudde en
zelf verre van vroomheid blijven.’ (...)
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‘De handeldrijvende klasse houdt niets meer voor heilig behalve financieel gewin,
waar zij zich helemaal op toeleggen als was het op God. Alleen naar deze maatstaf
beoordelen zij godvruchtigheid, vriendschap, eer, reputatie, ja alles op hemel en
aarde. De rest is nonsens.’
Geen mooiere beoordeling van het nonsensbeleid dat ons de komende jaren te
wachten staat.
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13 In het moeras van de Nederlandse politiek
l Regering heeft geen oog voor werkelijk grote problemen
Veel mensen schrijven hun succes toe aan eigen verdienste, hun falen echter aan
uiterlijke omstandigheden, waar ze niets aan konden doen. Deze door psychologen
onderzochte eigenaardigheid van het menselijk oordeelsvermogen is ook nog in
andere vormen zichtbaar: zo schijnen vrouwen in tegenstelling tot mannen vooral
hun eigen successen aan toevallige omstandigheden toe te schrijven en hun falen aan
eigen toedoen.
Voorstanders van de markt als ordeningsmechanisme in de samenleving schrijven
elke vooruitgang en verbetering toe aan de heilzame werking van die markt, en
wanneer dingen misgaan wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar de
overheid. Het marktdenken en het overheidsdenken vertekenen op een subtiele manier
de waarneming van alledag en maken vaak een faire beoordeling van lastige
problemen onmogelijk.
Zelfs bij de bestrijding van criminaliteit vindt men vrij snel een omgekeerde
oordeelsvorming: de wetsovertredingen van anderen zijn onvergeeflijk, de eigen
overtredingen daarentegen begrijpelijk en meestal excuseerbaar. Men is legalist voor
de ander en rekkelijk voor zichzelf.
De Troonrede begint dit jaar (1987) met te vragen hoe het met de samenleving
verder moet. ‘Het is niet gemakkelijk op vragen naar de richting van maatschappelijke
ontwikkelingen één simpel en duidelijk antwoord te geven’, luidt de terechte
constatering, maar het valt meteen op dat het antwoord dat deze regering geeft wel
erg simpel en nogal duidelijk is: terug naar de markt, een verdere terugtocht van de
overheid en de onderlinge solidariteit vooral laten opbrengen door die groepen die
niet zo veel meer kunnen missen.
Minister-president Lubbers en zijn ministers hebben niet de duidelijkheid van
staatslieden als Reagan, Thatcher en Franz Joseph Straus, die een openlijke oorlog
voeren met ‘de zwakken en het waardevolle’ in de samenleving. In Nederland gebeurt
alles veel onzichtbaarder. Hele groepen worden niet meteen buiten de samenleving
geplaatst zoals in Amerika, maar er vindt hier een langzame verdwijning van de
lagere groepen plaats, die zich over een reeks van jaren uitstrekt. Men houdt deze
groepen niet hard onder water, maar men drukt ze jaar in jaar uit weer enkele cen-
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timeters in het morele moeras van de Nederlandse politiek. Het resultaat na acht jaar
regeringsmacht hoeft er niet minder om te zijn.
De dit jaar aangekondigde bezuinigingen op de terreinen van gezinszorg,
ziektekostenverzekering, het speciale onderwijs en de huursubsidies lijken ieder op
zich niet rampzalig zoals minister Ruding het ook uitlegde voor de televisie, maar
het cumulatieve effect van al deze maatregelen bij de groepen aan de onderkant van
de samenleving levert het verder wegzakken op in het modderige moeras tot het
definitieve ‘stik maar’. De binding met de samenleving wordt niet plotseling
afgesneden, maar verdwijnt langzaam en zeker.
Aan de vele kleine verwijten die al geuit zijn over de afzonderlijke voorstellen,
hoeft geen nieuw toegevoegd te worden. Aan de vooravond van de Algemene
Beschouwingen past een ander verwijt beter: de regering heeft zo goed als geen oog
voor de werkelijk grote problemen, waar de samenleving voor staat of spoedig voor
zal komen te staan. Sterker zelfs: het beleid versterkt een aantal van deze problemen,
zodat oplossingen over enkele jaren alleen maar moeilijker zullen worden. Het verwijt
is niet slechts dat deze regering geen goede of duidelijke visie heeft op de
ontwikkeling van de samenleving, zij ziet zelfs niets aankomen. Overigens geldt dit
verwijt niet alleen voor de regering. Ook het parlement en zeker de oppositie binnen
het parlement lijken langzaam mee te zakken in de drassige grond. Het ontbreekt de
Nederlandse politici in het algemeen aan stevige en inspirerende ideeën, waarmee
het volk aansprekelijk kan worden vertegenwoordigd. Het oppervlakkige gestoei van
de politici onder elkaar wordt des te ergerlijker in het licht van de groter wordende
problemen van politiek en samenleving. Het kortebaanwerk zou vervangen moeten
worden door meer baanbrekend denken en doen.
Wat zijn dan die problemen? Wat zijn de gegeven antwoorden op die problemen
en wat zou je van deze antwoorden kunnen verwachten? Drie soorten problemen
vragen naar mijn mening alle aandacht van overheid en samenleving: 1) het probleem
van de werkgelegenheid - maar dan anders geformuleerd: het overbodig worden
(verklaard) van veel leden van onze samenleving; 2) het morele niemandsland, waarin
zich problemen afspelen zoals euthanasie en genetische manipulatie, discriminatie
en segregatie, en ten slotte de overvloedig geworden criminaliteit; 3) de toekomst
van natuur en samenleving, in die volgorde en met nadruk op tweeërlei vernietiging:
door onbeheersbare natuurrampen of door onbeheerste internationale politiek.
Het eerste probleem dat de aandacht vraagt, is de relatie tussen werkgelegenheid
en economische groei. Het kabinet kondigt een verlaging aan van het aantal werklozen
met 25000 en trekt een miljard gulden extra uit voor de 146000 langdurig werklozen.
Dit is allemaal nauwelijks voldoende om de echte problematiek te lijf te gaan: de
economische groei van de laatste jaren heeft zich wel omgezet in nieuwe vormen
van werkgelegenheid op bepaalde plaatsen, maar de winst aan nieuw werk valt weg
tegen het verlies van oud werk. De balans is net voldoende om het aantal werklozen
voorlopig niet boven de zevenhonderdduizend te laten komen, maar het absolute
aantal langdurig werklozen blijft stijgen. Als de economische groei in het komend
jaar kleiner uitvalt dan voorgaande jaren, kan de balans snel ten kwade keren. Met
het rotsvaste geloof van deze regering dat herstel van winsten vanzelf herstel van
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werkgelegenheid zou opleveren, worden twee harde nieuwe gegevens versluierd:
1. De winst wordt vooralsnog juist omgezet in technologische vernieuwingen in
de bedrijven en dit brengt weliswaar bepaalde soorten nieuw werk, maar zet de
uitstoot van arbeid en arbeiders flink voort. Deze groei zonder banen schept
misschien geen economische, maar wel veel maatschappelijke problemen die
niet veronachtzaamd kunnen worden. De ervaringen van de ‘jobless’ beginnen
te lijken op die van de wanhopig geworden Job uit de bijbel, die iedereen om
zich heen welvarend ziet worden en zich zelfs vertwijfeld afvraagt wat hij dan
zelf misdaan heeft: eigenlijk niets, alleen domme pech.
2. Achter de niet ingeloste belofte van meer werkgelegenheid door meer winst
gaat een veel immenser probleem voor de samenleving schuil. Wat gaat er
gebeuren met een in aantal groeiende groep die door de machthebbende groepen
overbodig wordt gevonden, omdat er niet voldoende economisch nut van te
verwachten valt: de mensen zonder baan, de ouderen, de jongeren zonder
opleiding, de eerste en tweede generatie geïmmigreerde buitenlandse
werknemers/-sters, de zwakbegaafden, de langdurig zieken, de gehandicapten
en zwakzinnigen. Kortom, al diegenen die naar de heersende maatstaven
overbodig worden verklaard, hoewel ze dat naar andere, meer menselijke
maatstaven natuurlijk niet zijn. Het beleid dat voor al deze groepen wordt
gevoerd, staat slechts in het teken van afbraak en afschrijven. Men schrijft
mensen af zoals men machines afschrijft. Het herstelbeleid van de regering is
het eerherstel van de grote negentiende-eeuwse onverschilligheid jegens de
levensomstandigheden van een groot deel van de bevolking.

Dit probleem van de overbodig verklaarde groepen zal alleen maar ernstiger worden.
De minister van Onderwijs schrijft in zijn bij de begroting meegestuurde nota HOOP
dat in het jaar 2000 ongeveer zestig procent van alle jongeren het HAVO-diploma
gehaald zal (moeten) hebben. Dat is absoluut nodig voor de dan gevraagde scholing
voor het nieuwe werk. Dat klinkt aannemelijk, maar de vraag wordt niet meer gesteld
wat te doen met die andere veertig procent. Dat is toch bijna de helft van de
toekomstige bevolking, die kennelijk niet meer in het nuttigheidsdenken een plaats
in de samenleving krijgt toebedacht. Zelfs als dit slechte vooruitzicht meevalt, zal
er toch voor ruwweg een dertig procent van de bevolking een levensgroot en
levensecht probleem ontstaan van sociale solidariteit anno 2000. De nieuwe
onverschilligheid van deze coalitie legt nu reeds de grondslagen voor het pannetje
soep van de 21ste eeuw; de zorg van de naaste, die ook niet veel meer heeft.
Als men het probleem van de werkgelegenheid dus van de andere kant bekijkt,
worden de problemen veel ernstiger en de noodzaak om structurele oplossingen te
vinden urgenter. Waarom werd de idee van een (partieel) basisinkomen door deze
regering zo gauw van tafel geveegd?
De regering staat ook nog voor andere lastige problemen: criminaliteit, discriminatie
en immateriële vragen over het begin en het einde van een mensenleven. De
criminaliteit is een zevenkoppige draak. Het gaat om de georganiseerde misdaad die
sterker geworden is, om de drugverslavingen en de daarmee samenhangende overlast
aan diefstal en inbraak, om de fraude op grote en kleine schaal, om het losser wor-
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dend verkeersgedrag, het jeugdig vandalisme en ten slotte de kleine criminaliteit.
Als politie en justitie zich op één van deze koppen concentreren groeien de andere
even hard aan. Er is geen algemene oorzaak voor deze zeer uiteenlopende
verschijnselen. De oproep van de regering, onder andere in de nota Samenleving en
Criminaliteit om een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dit probleem te nemen,
klinkt redelijk. Maar voorzover bepaalde koppen van die draak vooral te maken
hebben met de gegroeide overbodigheidsgevoelens en ervaren onverschilligheid, zal
de oproep metmeer overtuiging gedaan moeten worden. Als de minister van Justitie
bijvoorbeeld de leraren oproept om op en om hun scholen toch vooral ook te letten
op potentieel crimineel gedrag van leerlingen, dan is dit heel goed te plaatsen binnen
een eensgezinde ‘moral community’. Maar als reeds jaren achtereen zijn ambtgenoot
van Onderwijs de leerkrachten uitsluitend nog met het boekhoudpennetje benadert
en elk overbodig uur meteen wegschrapt, is een beroep op vrijwillige uitbreiding
van het werkdomein bijna beledigend. Met andere woorden: de regering kan niet
doorgaan met veel burgers constant de wacht aan te zeggen op financieel en
economisch terrein en tegelijkertijd op maatschappelijk terrein alle medewerking op
te eisen.
Dezelfde tegenspraken in het regeringsbeleid zijn te vinden in de oproep tot
zorgzaamheid van de minister van WVC. Het beleid van WVC over de laatste jaren
laat een verweesde samenleving achter en de reactie op zulke wezen is vaak
allesbehalve sociaal. De Russische schrijver Platonov kende de aard van verbitterde
mensen wellicht beter toen hij de reactie van een boerin beschreef op de vraag of zij
misschien een weesjongetje van tien jaar in huis wilde opnemen: ‘Ja, geloof dat maar:
niemand hoefde d'r iets van te merken. Zo is ie nu misschien. Maar als meneer groot
wordt, als ie gaat vreten en broeken verslijten, berg je dan maar.’ Het jongetje werd
- zoals dat wel vaker gebeurt - in huis genomen door een gezin waar reeds zeven
kinderen waren en waar reeds armoe geleden werd.

2 Onevenwichtigheid van het regeringsbeleid
Het probleem van het huidige regeringsbeleid zit in de onevenwichtigheid.
Onevenwichtigheid tussen macro-economische doelstellingen en micro-sociale
gevolgen, die almaar op de koop toe worden genomen. Onevenwichtigheid tussen
probleemoplossingen voor de korte termijn en grote maatschappelijke problemen op
de lange termijn, inclusief de voortdurende verdere vernietiging van het natuurlijke
milieu. Ten grondslag aan deze onevenwichtigheid ligt naar mijn mening de in een
liberale democratie nimmer opgeloste verhouding tussen de economische en de
morele dimensie bij de inrichting van de samenleving. Bij de antwoorden die door
de politieke partijen globaal worden gegeven op de problemen die zich voordoen,
blijft de onevenwichtigheid opvallen. Men kan drie globale antwoorden ontwaren:
1) een groter gebruik van het nutsbeginsel; 2) een groter beroep op de
verantwoordelijkheid van individu en groep; 3) een blijvend beroep op de macht van
de overheid.
Deze antwoorden lijken erg samen te vallen met de antwoorden van de drie grootste
politieke partijen. De VVD benadrukt het oude nutsdenken en het bevorderen van
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efficiency. Het CDA geeft een nieuw antwoord, waar de morele dimensie zich aandient.
De PvdA blijft bij meer macht voor de overheid. Nuances in de standpunten zijn wel
aanwijsbaar: nut maar met aandacht voor het milieu, verantwoordelijkheid maar op
basis van boekhoudkundige nutsberekeningen, macht maar niet bij overheid alleen.
Met uitzondering van de door het CDA gesuggereerde oplossing, zijn het de oude en
vertrouwde recepten. De vraag is of die recepten echt nog voldoen. De leegheid van
de Nederlandse politiek komt ook naar voren in het gemak waarmee men voor nieuwe
problemen terugvalt op de in de negentiende eeuw ontwikkelde antwoorden.
Er wordt niet altijd even efficiënt gewerkt in rechtbanken, ziekenhuizen, universiteiten,
departementen, gemeentehuizen en bij vele particuliere ondernemingen. Toepassing
van het nutsbeginsel kan in een aantal gevallen heilzaam werken. Toch wordt met
de sterke herwaardering van dit klassiek-liberale beginsel meer bedoeld dan een
verbetering van de organisatie van overheid en bedrijf. Inderdaad bevorderen de
markt en het marktdenken waarden als ontplooiing en initiatief, een directe band
tussen handelen en de voelbare gevolgen van dit handelen (althans op korte termijn
voelbaar en zichtbaar), het vergroten van de keuzevrijheid en het individualisme.
Als concreet nevenprodukt levert de markt een directe, instantbehoeftebevrediging
van zintuigelijke zaken als graaien en grijpen, proeven en consumeren. De nadruk
op direct resultaat en het vermeerderen van nut op korte termijn laat de gevolgen op
lange termijn buiten schot. Destructie van mens en milieu valt meestal buiten de
aandacht, zeker als de destructie niet in cijfers kan worden uitgedrukt.
Een constante uitbreiding van het nutsbeginsel over steeds meer terreinen van de
samenleving levert tevens een morele ondermijning op van die maatschappelijke
gebieden, die voorheen juist buiten de werking van het nutsbeginsel vielen (gezin,
seksualiteit, kunst, opvoeding en onderwijs, ja, de moraal zelf). Het is nu al weer
tien jaar geleden dat de econoom Fred Hirsch aandacht vroeg voor deze bijwerkingen
van de klassiek-liberale ordening via de markt. Ontbinding van de traditionele morele
waarden en van traditionele maatschappelijke verbanden zijn een voorspelbaar gevolg
van de nadruk op nut en het beoordelen van medemensen uitsluitend op hun
nuttigheid. Meer abstracte waarden als vrijheid, gerechtigheid, vriendschap en
vertrouwen, gelijkberechtiging worden juist niet ontwikkeld door de markt of
bevorderd door het marktdenken. Er zit derhalve iets irriterends in dat de voorstanders
van meer nut zich tegelijk beklagen over de neergang in de morele bindingen in de
samenleving (criminaliteit en ander kwaad) of zich juist beijveren om de vrijwillige
bindingen weer hersteld te krijgen. Hier komt een van de oudste dilemma's van de
liberale democratie naar voren. Volgens de klassieke grondlegger van het marktdenken
Adam Smith lag aan de werkzaamheid van de markt de vooronderstelling ten
grondslag van een moreel coherente en op vertrouwen berustende gemeenschap
(moral community). Het succes van de markt ligt mede in het ondermijnen van deze
aan het nut voorafgaande menselijke waarden. De markt genereert niet die waarden,
maar degenereert ze zelfs. De socioloog Bell noemde dit de culturele contradictie
van het kapitalisme: het veronderstelt de grondslagwaarden die het, als het succes
heeft,
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juist ondermijnt. De nadruk van de conservatieve politici in de Verenigde Staten en
ook in ons land op een traditionele moraal, gaat van eenzelfde gespleten inzicht uit.
De moraal en de economie verdragen elkaar niet erg goed. Het smalle mensbeeld
van het nut, dat niettemin steeds verder in steeds meer maatschappelijke sectoren
doordringt, roept de noodzaak van een bredere waardering van mens en maatschappij
op.,
Is het CDA-appèl op de zorgzame samenleving zo'n antwoord? In principe spreekt
zo'n appèl op verantwoordelijkheid aan. Wat is nu mooier dan een samenleving vol
mensen die oprecht en blij voor elkaar willen zorgen en zich verantwoordelijk voelen.
De problemen bij dit nieuwe antwoord hoeven nog niet eens te liggen in de reeds
vaak geuite kritiek dat de huidige bezuinigingen van WVCjuist zo'n sociale structuur
van zorgzaamheid onmogelijk maken. Het probleem ligt dieper en heeft te maken
met de opvatting van verantwoordelijkheid. Wordt verantwoordelijkheid opgeroepen,
nadat de kracht van het nutsbeginsel is uitgewerkt, of wordt er meer verstaan onder
verantwoordelijkheid? Met andere woorden, is het een rest-begrip of is het een
zelfstandig moreel en politiek beginsel?
Het denken in verantwoordelijkheid is van bijbelse oorsprong. De klassieke
vindplaats is het boek Job, waar een stevig gesprek plaatsvindt tussen God en zijn
trouwe dienaar. Uiteindelijk wordt door beiden geantwoord en keren ze zich niet van
elkaar af. Verantwoordelijkheid in deze bijbelse betekenis gaat uit van het directe
appèl, dat door mensen in grote nood en in behoeftige situaties wordt gedaan op
mensen met macht om er iets aan te doen. Het beroep dat weduwen en wezen deden
op zorg en bijstand vormde het begin van sociale solidariteit, ongeacht of dit nut of
winst opleverde voor degene die zich solidair verklaarde. Het denken in termen van
verantwoordelijkheid veronderstelt een totaal andere kijk op de wereld en
werkelijkheid dan het denken in termen van nut, is er zelfs goeddeels mee in strijd.
Een regering die zich sterk verbindt met de verdere verspreiding en verhevigde inzet
van het nutsbeginsel, ondermijnt de moraal van verantwoordelijkheid. Die wordt
daarmee een schaamlap, die Job zelf, werkloos toeziend hoe zijn situatie verergerde,
woedend zou hebben verscheurd en weggegooid.
Er is wel een radicalere politieke consequentie te trekken uit het bijbelse begrip
verantwoordelijkheid. De filosoof Levinas maakt het zelfs tot kern van de zorg voor
‘weduwen en wezen’. Deze veel verder reikende opvatting van verantwoordelijkheid
is in België uitgewerkt door de theoloog Burggraeve en in Nederland door de filosoof
Th. de Boer. Als men déze opvatting serieus neemt en politiek gaat ontwikkelen,
worden de belangrijkste waarden van het overheidsdenken zoals gerechtigheid,
billijkheid, eerlijkheid bij verdeling, algemeen belang en zorg voor de toekomst de
centrale toetsstenen, en niet de vraag of men de vrijwillige hulp, verleend aan buren,
met een bepaald percentage van de belasting mag gaan aftrekken (zoals in deze
Troonrede aangekondigd). Zo'n voorstel is spotten met de persoon die zich vrijwillig
verantwoordelijk voelt, en laat tevens zien dat voor deze regering zelfs het centrale
begrip verantwoordelijkheid slechts in geldbedragen kan worden berekend of
uitgedrukt. Berekende verantwoordelijkheid houdt op verantwoordelijkheid te zijn.
Meer verantwoordelijkheid kan inderdaad een antwoord zijn op hedendaagse pro-
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blemen, indien men dan ook niet terugschrikt voor de radicale consequenties ervan.
De ondergeschiktheid ervan aan de eisen van de kapitaalkrachtigen, die zich
onttrekken aan de zorg voor de grote problemen van deze tijd, zal maken dat voor
de zoveelste keer in de geschiedenis christelijk-bijbelse waarden worden verkocht
voor een ‘lekker’ bord linzensoep.
Valt van de oppositie enige nieuwe bijdrage te verwachten bij het denken over de
oplossing van de grote problemen? Zoals het er nu naar uitziet niet. Vier kamerleden
van de PvdA, die zich enkele maanden geleden in de NRC lieten interviewen, wisten
maar één ding duidelijk te maken: zij zaten in de wachtkamer van de macht te
trappelen om die macht over te nemen en eindelijk de baantjes te krijgen waarvoor
men kennelijk volksvertegenwoordiger was geworden. Wat men in die situatie zou
gaan doen met de verkregen macht werd niet duidelijk. Macht omwille van de macht
is nooit een erg vertrouwenwekkend devies geweest, en de zwakheid van de huidige
sociaal-democratie ligt in het lang vasthouden aan het negentiende-eeuwse antwoord:
de overheid.
Toch blijft het wijzen op het falen van de markt (de marketfailures) als
ordeningsbeginsel, het genuanceerd inroepen van de hulp van de overheid daarbij,
gecombineerd met een serieuze politieke participatie van burgers in een democratie,
nog steeds een van de beschaafdste antwoorden op de problemen van de moderne
samenleving.
De zwakheden van dit antwoord liggen enerzijds in de snelle doel-middelomkering,
waarbij het middel van de overheidscorrecties op de markt doel op zich wordt,
anderzijds in de snelle knievallen voor de machtigste pressiegroepen in de
samenleving, waardoor er een ongecoördineerde opwaartse druk naar (goedkope)
overheidsinterventie tot stand komt. Zonder uitdrukkelijk gestelde doeleinden en
politieke prioriteiten wordt dit derde antwoord van de macht net zo leeg als het tweede
antwoord van de berekende verantwoordelijkheid en net zo kwetsbaar voor grillige
korte termijnen belangen als het eerste antwoord van het nut.
Als de drie voor de hand liggende antwoorden op de hedendaagse en toekomstige
problemen van de Nederlandse samenleving weinig inspirerend zijn en de problemen
eerder kunnen versterken dan verminderen, komt de vraag op of het eigenlijk wel
anders kàn. Is het niet te veel gevraagd om op lange termijn de problemen te
onderkennen en er bovendien voor de meeste leden van de samenleving aanvaardbare
oplossingen voor te vinden? Moeten we misschien maar blij zijn, dat deze regering
van alle opkomende problemen er ten minste één heeft weten te verminderen: de
hoogte van het financieringstekort? Is daar alles mee gezegd?
Naar mijn mening niet, want wat ontbreekt aan deze boekhoudkundige oplossing
van de samenlevingsproblemen, is een perspectief dat mensen aanspreekt en bindt,
zodat men niet cynisch leert berusten in het veiligstellen van eigen have en goed. De
samenleving is meer dan een bedrijf en meer dan een risico-gemeenschap. De
samenleving moet het leven van al haar leden ten minste dragelijk en verdraagzaam
maken.
Deze voorbeschouwing voor de Algemene Beschouwingen hoeft geen volledig
politiek programma op te leveren, maar het is misschien de moeite waard om eens
op te noemen welke punten in elk geval niet meer van de politieke agenda mogen
worden verwijderd.
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1. Een niet-bijbelse opvatting van het begrip verantwoordelijkheid zou een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de grootste
maatschappelijke vraag van dit moment: de zorg om het behoud van de natuur
als noodzakelijke bestaansvoorwaarde voor de mens. Hans Jonas, een
Duits-Amerikaanse geleerde die op 11 oktober 1987 in Berlijn de Vredesprijs
van de Duitse Boekhandel heeft ontvangen, bepleit een radicaal andere ethiek
met als voornaamste politiek doel, gebod en prioriteit: het behoud van de
condities voor het voortbestaan van de menselijke soort. Politici zullen dit als
leidraad voor hun politieke verantwoordelijkheid moeten nemen.
2. Men zou met mens en macht moeten voorkomen, dat de bestaanscondities van
de huidige en toekomstige generaties in snel tempo en stelselmatig worden
afgebroken door het ongelimiteerde en ongecontroleerde beroep op het
nutsbeginsel. Behoud van natuur zou het hiërarchische, allesoverheersende
beleidsbeginsel moeten worden, waar andere beslissingen aan worden getoetst
of van worden afgeleid.
3. Het eenvoudige beginsel van menselijke waardigheid zal ervoor moeten zorgen,
dat mensen niet politiek en maatschappelijk overbodig worden verklaard.
Fundamentele rechten op een fatsoenlijk en dragelijk bestaan zijn niet tegen
marktprijs aan de meest biedende of aan de meest gebiedende te verkopen. Dit
vraagt om actieve en blijvende interventie van een beschaafde en beschavende
overheid.
4. Er zal meer vertrouwd moeten worden op radicale vormen van decentralisatie
om de ergste problemen op te vangen. Nu de centrale overheid simpelweg veel
leden van de samenleving verder in het moeras laat wegzakken, zullen lokale
gemeenschappen hun verantwoordelijkheid kunnen tonen. Initiatieven zoals
door de gemeenten Den Haag en Almelo worden genomen voor de minima,
zouden op meer maatschappelijke terreinen kunnen worden ondernomen. De
door deze regering afgesneden binding met de samenleving, zou plaatselijk
kunnen worden hersteld. Dit betekent dan wel een aanvaarding van geografische
ongelijkheden. Een veel grotere pluraliteit van beleid door politieke en
functionele verbanden zou onze samenleving weer spannend en aangenaam
kunnen maken.
5. Een meer genuanceerde verhouding tussen het marktdenken en het
overheidsdenken dan door deze regering wordt getoond, is noodzakelijk. De
overheid hoeft niet meer van alle markten thuis te zijn, maar het succes en falen
van maatschappelijke activiteiten kunnen nog steeds het beste gezien worden
als het resultaat van een bonte mengeling van markt en overheid, van eigen
toedoen en maatschappelijk geluk.
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14 Het optimisme der onmatigen
1 Evenwicht tussen economie en samenleving moet worden hersteld
De in koninklijke woorden verpakte boodschap van de Troonrede van dit jaar (1988)
bevat drie signalen:
1) het gaat goed met de economie;
2) 1992 komt in zicht en dan zal het nog beter kunnen gaan;
3) iedereen gaat er in het komende jaar op vooruit behalve enkele groepen
achterblijvers, die er tenminste niet op achteruit gaan.

Men kan zich afvragen: als het goed gaat met de economie, gaat het dan ook goed
met de samenleving? In hun gematigd optimisme beamen de opstellers van de
Miljoenennota, vooral minister-president Lubbers en minister Ruding, deze vraag
volmondig met ja. De economie dat zijn ‘wij’. De samenleving dat zijn ‘zij’, de
minima, de langdurig werklozen, de AOW-ers, de ongeschoolden. Als het met ‘ons’
goed blijft gaan, dan zullen ‘zij’ er ook beter op worden, als ze tenminste langdurig
geduld blijven opbrengen en wat harder worden aangepakt of wat harder voor zich
zelf worden.
Het valt niet te miskennen dat het goed gaat met de economische activiteiten in
Nederland. Na jaren treurnis kwam de economische groei in 1986 weer op 2,5 procent.
Die groei kan voortduren. Men kan er slechts over twisten, zoals economen doen,
waaraan deze groei te danken is: aan het volgehouden bezuinigingsbeleid en
verlichting van de collectieve lasten door de kabinetten Lubbers I en II of aan de
groei in de wereldhandel. Het feitelijke resultaat schijnt de automatische koppeling
tussen het wel en wee van de economie en het wel en wee van de samenleving te
bevestigen. Voor een deel werden de beleidsvoornemens van Lubbers en Ruding
gehaald: terugdringing van het financieringstekort en economisch herstel. Eén centrale
belofte echter, namelijk dat groei en herstel van de economie automatisch
vermindering van de werkloosheid zou betekenen, werd niet ingelost. Het blijft een
grote vraag of de meer op geloof dan op kennis berustende koppeling van economisch
herstel en terugdringen van de werkloosheid, niet zal moeten worden herzien. Het
winstherstel van de economie wordt primair vertaald in technologische vernieuwingen,
waardoor systematisch de vraag naar verouderde handarbeid verloren gaat. Winst
en werkloosheid gaan hand in hand.
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Sommige economen wisten dat natuurlijk allang, maar wilden het niet (te) hardop
zeggen. Andere economen en economisch geschoolde politici gedroegen zich als
biddende medicijnmannen: veel geloof en veel woorden, maar geen daadkracht of
feitelijk resultaat. Werkloosheid is een samenlevingsprobleem, dat derhalve ook met
niet-economische middelen en denkwijzen moet worden aangepakt. De samenleving
bevat meer dan het economische leven. De politiek zou juist moeten waken tegen
de te smalle identificaties. Het maatschappelijk gezag van de politiek vindt niet
slechts zijn oorsprong in het bereiken van het haalbare, maar ook in het bemiddelen
tussen onverenigbare grootheden en maatschappelijke tegenstellingen.
De opmerkelijke neergang van het politieke gezag van het kabinet Lubbers II daarmee zelfs het gezag van ‘de’ politiek op gevaarlijke wijze meeslepend - heeft
niet uitsluitend te maken met het onderlinge geklungel en gekibbel in Den Haag,
maar eveneens met de onevenwichtige accenten, die het kabinet heeft gelegd.
Uitsluitend denken in termen van economisch nut put de samenleving steeds verder
uit, haalt de verbindingen tussen mensen weg en brengt de dynamische samenhang
en het evenwicht in de samenleving in gevaar. Veel groepen in de samenleving
hebben dit beter door dan de georganiseerde politici. Mede ter versterking van het
politieke gezag moet het evenwicht tussen economie en samenleving, tussen ‘wij’
en ‘zij’ worden hersteld. Op het herstel van de economie zou een herstel van de
samenleving moeten volgen, en dat gaat niet vanzelf. Op drie punten valt de noodzaak
van zo'n samenlevingsherstel uitdrukkelijk aan te wijzen: het milieu, de werkloosheid
en het onderwijs. Men heeft met deze drie punten meteen de drie kernproblemen
voor de jaren negentig. Bovendien is opvallend genoeg 1992 voor alle drie de
problemen een cruciaal jaar.
Negentien twee en negentig (1992) wordt een belangrijk jaar. Het zal dan 30 jaar
geleden zijn, dat Rachel Carson haar boek Silent Spring publiceerde, het baanbrekende
werk over de toekomst van de eeuwig terugkerende lente, maar dan zonder een nieuw
geluid. Een dode lente als voorbode van een dode natuur? Het boek, geschreven twee
jaar voor haar dood, kan eenzelfde historische betekenis krijgen als de boeken van
Dickens hadden voor de bestrijding van kinderarbeid, armoede en achteruitstelling
in de 19de eeuw of die het boek van Harriet Beecher-Stowe De negerhut van Oom
Tom had voor de beweging tot afschaffing van de slavernij in Amerika.
In 1992 zal een hele generatie van politici, wetenschapsbeoefenaren en
verantwoordelijke burgers niet meer kunnen zeggen, dat ze het niet geweten hebben.
Want wat in kleine kring van milieu- en zeebiologen al bekend was, heeft Rachel
Carson een veel grotere bekendheid gegeven door met overtuigend bewijsmateriaal
aan te tonen hoe de (onze) voedselketen vergiftigd geworden was en hoe het
milieubederf door onze wens tot onmatige welvaart langs alle kusten van Amerika
te zien was. Haar andere boek The sea around us had al eerder de samenhang van
het natuurlijke en menselijke milieu laten zien, maar was minder bekend geworden.
Alle economische en maatschappelijke vraagstukken, zo betoogde zij, zijn ecologische
vraagstukken geworden en het onverschillig verwaarlozen van deze in
wetenschappelijke ernst aangetoonde samenhang zorgt er voor, dat de samenleving
zelf uit haar evenwicht raakt.
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Het gematigd optimisme van de Troonrede is het optimisme der onmatigen, die de
consumptie van de midden- en hogere inkomensgroepen nog verder opwaarts willen
stuwen: nog meer vakanties in het buitenland, nog meer luxe meubelen uit de
houtlanden, nog meer kortstondig vertier en passief genot van de moderne
vermaakindustrie met de namaak-tropische baden en wildparken. Het Europa zonder
grenzen zou op deze één-dimensionale manier voortgestuwd kunnen worden tot het
Europa zonder bossen.
De ernstige ironie van 1992 is echter, dat voor een krachtdadig en
grenzenoverschrijdend milieubeleid en een effectieve milieupolitiek inderdaad een
Europese aanpak noodzakelijk is. Niet alleen voor de markt, maar ook voor de natuur
wordt 1992 een cruciaal jaar. Zullen in 1992 de binnengrenzen van Europa worden
geopend met een jacht naar goedkope produktie, naar concurrerende
milieuvoorschriften, die het met de veiligheid niet al te nauw nemen, naar nog grotere
mogelijkheden tot exploitatie van mens en natuur in ruil voor winst op de korte
termijn? Dat is niet onmogelijk. Net als water bijna onstuitbaar naar de laagste plekken
zoekt, zo zoekt een nauw afgebakend economisch nut de laagste, i.c. de goedkoopste
produktieplaatsen op.
Het moeizame milieubeleid in Nederland, dat een klein beetje harder wil lopen
dan de andere landen, kan na 1992 geremd worden, doordat in het kader van de
harmonisatie van maatregelen een neerwaartse aanpassing zal worden gekozen. Het
milieu in Nederland zal dan worden ‘beschermd’ door de meest lakse maatregelen
in het buitenland. Totdat wellicht de import van grensoverschrijdende vervuiling en
rampen daar ook een halt aan toe zal roepen.
1992 zal slechts een succes kunnen worden indien zeer veel politieke, economische
en maatschappelijke zelfbeheersing kan worden opgebracht: matiging van consumptie,
minder verspillingsdrift, streng geselecteerde economische groei en het effectief
handhaven van milieubepalingen, die de concurrentie niet zullen vervalsen. Een van
de drijvende krachten van de EG-harmonisatiepolitiek is naast het bundelen van
krachten in de economische race tegen USA en Japan steeds geweest om de oneerlijke
concurrentie te verkleinen. De EG-bepaling over de gelijke beloning van mannen en
vrouwen (art. 119 van het EG-verdrag) werd oorspronkelijk niet opgenomen ter
bevordering van sociale rechtvaardigheid, maar vooral ter voorkoming van oneerlijke
concurrentie (landen met veel buitenshuis werkende maar traditioneel onderbetaalde
vrouwen zouden anders goedkoper kunnen produceren). Evenzo gaat dit op voor de
bepalingen voor de consumentenbescherming en de milieubescherming.
Deze verlichte politiek van welbewuste interventie voor eerlijke en gelijke kansen
op de markt, kan derhalve ook voor het milieu aangewend worden in opwaartse
richting. Het gematigd optimisme van de huidige regering zal zich dan willens en
wetens moeten omvormen tot een ‘optimisme der gematigden’. Maar omdat matigheid
nimmer het sterkste punt geweest is van het in principe onverzadigbare marktdenken,
valt de toekomst na 1992 met veel zorgen tegemoet te zien. Als het goed zal gaan
met de economie in de beperkte zin van het woord, zal het steeds slechter gaan met
de samenleving in de ruime zin van het woord. Als we het verlies aan welzijn door
de destructie van de natuurlijke omgeving zouden (kunnen) meetellen bij de bepaling
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van de welvaart van een samenleving, zou de totaalsom nu al een negatief saldo
vertonen. Na het terugdringen van het financieringstekort is alle aandacht nodig voor
het terugdringen van dit samenlevingstekort.

De maatschappelijke afvalput
Er is een duidelijke parallel te trekken tussen de behandeling van de tot nut
aangewende natuur en de behandeling van de tot nutsartikel verklaarde mens. Wat
geen winst oplevert gooien we weg (afval). Wie geen winst meer oplevert, valt af.
Zo vallen grote groepen in de Europese samenleving blijvend af: geen capaciteiten,
geen scholing; geen scholing, geen werk; geen werk, geen inkomen; geen inkomen,
geen eigen huisvesting etcetera.
De parallel is zowel historisch als analytisch. De huidige behandeling van de
natuurlijke omgeving vertoont dezelfde karakteristieken als de behandeling van de
arbeidende klasse in de 19de eeuw. Waar iedereen nu met enige afschuw op terugen neerkijkt, gebeurt nog steeds, zij het ten aanzien van natuurlijke objecten, die zelf
geen vuist kunnen maken. De afschuw reserveren we na herhaaldelijke
waarschuwingen wellicht tot ver in de 21ste eeuw.
De analytische parallel is er, omdat we zowel ons milieuafval verbergen in een
heimelijke afvalput alsook de maatschappelijke afvallers buiten ons gezichtsveld
opbergen in een maatschappelijke afvalput: de WAO-reservaten, de wachtkamers
voor de langdurig werklozen, de kaartenbakken van de GAB's, de sociale werkplaatsen,
de ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen, de jeugdwerkinrichtingen, de
gevangenissen en ten slotte voor de onnuttige ouden van dagen de opstapeling in de
bejaardentehuizen. Een hele waslijst van overbodig verklaarde groepen in de moderne
samenleving. Het economisch nut gaat op deze manier het maatschappelijke onnut
van steeds grotere groepen afvallers bepalen. Als er geen antwoord komt op dit
maatschappelijke probleem, zal hetgeen eerst weggestopt is toch telkens weer
terugkomen - net als het in de grond gestopte giftige afval. Een andere definitie in
onze samenleving van nut, benutting en waarde is hard nodig. Deze herwaardering
van waarden laat zich ook uitstekend illustreren aan het probleem van de langdurige
werkloosheid.
Het probleem van de langdurige werkloosheid is een van de problemen, waarover
tijdens het kabinet Lubbers II het meest gesproken is, maar waar het minst aan gedaan
is. Duidt dit op onmacht of onverschilligheid? Is er in de maatschappij anno 1988,
met de verlokkende roep van 1992 naar een verdere uitbreiding van alles wat
belangrijk of winstgevend is, nog een bereidheid tot het dempen van de put, het niet
tolereren van de uitzichtloze situatie van al degenen, die niet meer mee kunnen?
Bestaat er niet eenzelfde kans in het Europa na 1992, dat het sociale zekerheidsbeleid
snel in neerwaartse richting zal worden aangepast, zoals vertegenwoordigers van
werkgeversorganisaties al hebben aangekondigd?
De oplossing van economische problemen van Europese concurrentie schept
tegelijk een gigantisch niet-economisch probleem. De schaduwkanten van het
magische jaar 1992 worden geen enkele keer vermeld in de Troonrede. Voor het
sociale probleem van de economische overbodigheid van veel groepen in de
samenleving zou
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‘alle-hens-aan-dek’ moeten worden geroepen: iedereen wordt opgeroepen de handen
uit de mouwen te steken om er voor te zorgen, dat iedereen op haar of zijn manier
de handen uit de mouwen kan blijven steken. Iedereen wil in de samenleving een
karwei beginnen om het vervolgens te mogen afmaken. Er is een maatschappelijk
tegenoffensief nodig. Hierbij zouden drie lijnen bij elkaar kunnen komen: a) een
drastische aanpak van onderwijs, scholing en herscholing; b) een ruimere definitie
of opvatting van economisch nut en verlies; c) een ruimere definitie of opvatting van
arbeid. Een ouderwets Plan van de Arbeid volstaat al lang niet meer voor de huidige
situatie. Een Plan voor het Onderwijs is minstens zo hard nodig (zie hieronder).

2 Huidige aanpak lost niets op
De harde verzorgingsstaat
De opstelling van de huidige regering ten aanzien van het probleem van de langdurige
werkloosheid is, zacht gezegd, een pleidooi voor de terugkeer naar een harde
verzorgingsstaat. De bewindslieden Ruding, De Koning en De Graaf hebben
herhaaldelijk aangedrongen op een straffere aanpak van de werklozen zelf. Als men
niet zoekt naar werk of niet op komt dagen bij verplicht te stellen
heroriënteringsgesprekken, dan loopt men het risico een deel van de uitkering te
verspelen. Een werkloze is een met financiële prikkels te sturen persoon, zo luidt
hun veronderstelling. Daarnaast blijft voor deze bewindslieden een verlaging van de
uitkeringen als laatste maatregel steeds op de achtergrond aanwezig. Zou een hardere
opstelling ten aanzien van de werklozen zelf verbetering brengen? Men wijst daarbij
graag naar het Zweedse voorbeeld. Deze vraag is zowel met ja als met nee te
beantwoorden. De voorstanders van de hardere aanpak benadrukken het ja, maar
vergeten dat het ‘ja’ slechts beperkte reikwijdte heeft.
Een deel van de langdurig werklozen zou bij een straffere aanpak en een groter
verschil tussen uitkering en loon inderdaad eerder aan het werk komen of zelf eerder
bereid zijn een baan aan te nemen. Het probleem van dit positieve antwoord is dat
de redenering van een straffere aanpak opgaat voor een deel, maar dat daarnaast voor
het overgrote deel van de langdurig werklozen, met name de ouderen boven de vijftig
jaar met weinig of geen adequate scholing de kern van de problemen juist niet ligt
in de aan te moedigen bereidwilligheid. Voor hen is het probleem duidelijk: er zijn
voor hen eigenlijk geen banen meer of men wil hen niet meer in de baan aannemen.
Voor deze, vrij grote groep, zal een straffere aanpak niet veel helpen en zelfs
onrechtvaardig uitpakken. Als er werkelijk banen in het vooruitzicht worden gesteld
is een hardere eis van her- en bijscholing en grotere bereidheid om aan te pakken te
rechtvaardigen. Maar waar geen baan is, verliest ook De Koning zijn recht.
Voor dat deel van de werklozen, voor wie strengere maatregelen wel zouden
kunnen stimuleren, is een sterk persoonsgerichte aanpak geëigend. Een soort
makelaardij van arbeidsplaatsen, die op persoonlijke wijze meedenkt met de vrager
naar en de aanbieder van arbeid. Maar met deze aanpak wordt slechts een deel
geholpen. Het is een tragisch gegeven, dat de belangrijkste maatregelen in zowel een
zachte als een
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harde verzorgingsstaat steeds slechts uitvallen ten gunste van de best geëquipeerden
in het algemeen of ten gunste van de best geëquipeerden onder de slechtst
geëquipeerden. Negatieve maatregelen treffen dus ten onrechte de slechtst
geëquipeerden onder de slechtst geëquipeerden.
Bij die groep stapelen de problemen zich op, vooral als het jongeren betreft: slechte
scholing, geen werk, criminaliteit en drugs. Een ruimere definitie van economische
winst en verlies zou alle maatschappelijke overlast, die samenhangt met de
systematische uitstoot van eenvoudige arbeid meetellen. Vroeger konden stoere
jongens, die geen zin hadden in school vrij snel een disciplinerende plek vinden in
de bedrijven, bijvoorbeeld bij de marine. Nu heb je voor een plek in zo'n organisatie
tenminste een heel goede technische scholing nodig. Waar vroeger veel meisjes
kleuterleidster konden worden, wordt nu tenminste VWO met wiskunde geëist. De
banken nemen al geen MAVO-gediplomeerden aan omdat ze tenminste HAVO eisen.
De permanente uitstoot van arbeid zorgt tegelijk voor een permanente aanstoot aan
werkloosheid en criminaliteit.
Wat we gewoonlijk aanduiden als het probleem van de criminaliteit (vorig jaar in
de Troonrede nog probleem nummer één) is de maatschappelijk zichtbare rest van
het veranderingsproces in de arbeid: als we het sociale verlies aan criminaliteit zouden
meetellen bij de vaststelling van de welvaart zou het onveranderd slecht gaan met
economie en samenleving. Maar de afvalprodukten van de welvaartssamenleving
worden buiten de economische nutsvergelijkingen gelaten. De schaduwkanten blijven
onbesproken.
Met andere woorden: een ruimer gedefinieerd begrip van nut en onnut, winst en
verlies zou tot een geheel andere probleemomschrijving en tot andere accenten van
beleid leiden.
Bij een van de naarste problemen van de jaren negentig, namelijk het lot van de
tweede generatie leden van etnische minderheidsgroepen in Nederland, komen alle
lijnen samen: tekorten aan scholing, werk, geld, eergevoel en zelfrespect en een
teveel aan energie, criminaliteit en drugs. De traditionele geïsoleerde beschouwing
van werkloosheid onder minderheden schiet te kort. De ene minister bestrijdt de
gevolgen van het probleem, dat door de andere minister wordt geschapen.
Naast een herdefiniëring van winst en verlies in onze samenleving past ook een
herdefiniëring van het begrip arbeid. Er is genoeg te doen in onze kille samenleving.
In plaats dat de overheid zelf eenvoudige controlewerkzaamheden (conducteurs en
conductrices, conciërges, portiers, bodes en dienstboden) in snel tempo uit de eigen
organisaties verbant naar de maatschappelijke afvalputten van uitkering en bijstand,
zou de overheid zelf juist deze werkzaamheden kunnen behouden. Waar de ene
minister in zijn begrotingstoelichting klaagt over de weggevallen sociale controle
op het werk en in de samenleving, jaagt de andere minister via de sociale recherche
op de mensen, die tegen hun wil niet meer aan het sociale controlesysteem mochten
meedoen. Zo volgt de ene sociale controle de andere op en verhogen de kosten van
de een de kosten van de andere.
De manifeste tegenspraken in onze samenleving duiden er op dat de oude ver-
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trouwde definities niet meer toereikend zijn. Een tegenoffensief van de overheid zelf
om maatschappelijk zinvol werk in ere te herstellen is de komende jaren op zijn
plaats, ongeacht of deze zinvolle activiteiten zijn uit te drukken in een X-aantal
economische grootheden. Het is goed voor de samenleving, omdat het goed is voor
de samenleving.
De financiering van al deze zinvolle activiteiten is een probleem bij handhaving
van de oude definities en bij volledige handhaving van het huidige economisch
welvaartspeil. De WWR-gedachte van een partieel basisinkomen, in 1985 nog
onnadenkend snel weggewuifd door werkgevers, werknemers en regering, zou een
begin kunnen vormen van een maatschappelijk herdefiniëringsproces, dat zal kunnen
uitlopen op een herschikking en herverdeling van zinvol werk en betaalde en
betaalbare arbeid. De samenleving is er rijp voor, tenzij de economie stilhoudt bij
de uitvoering van de traditionele regendansen van de economische medicijnmannen.

Onderwijs zonder vuur
De neergang van het politieke gezag van het kabinet Lubbers II is het meest
dramatisch zichtbaar in het onderwijs. Het gezag van de minister van Onderwijs is
tot onder het nulpunt gedaald, niet alleen in de opiniepeilingen, maar ook bij
onderwijsgevenden en leerlingen, studenten en ouders. Nadat het ministerie zelf jaren
lang het onderwijs onder vuur genomen had, blijkt het onderwijsveld nu zo goed als
uitgedoofd: zonder vuur wordt les gegeven, zonder vuur wordt les genomen. Deze
situatie is gevaarlijk, juist omdat het onderwijs de sleutel tot de toekomst vormt,
zowel voor individuele personen als voor de maatschappij als geheel.
Er bestaat een grote mate van overeenstemming in de samenleving over het belang
van onderwijs en daarom is het des te merkwaardiger dat een maatschappelijk
tegenoffensief in de vorm van het terugdringen van het grote, maatschappelijk
gedefinieerde ‘onderwijstekort’ niet van de grond komt. In de strijd tegen de
werkloosheid van de toekomst zal een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs
op alle niveaus, van basisonderwijs tot en met de tweede fase van het universitair
onderwijs, noodzakelijk zijn. Ook voor het onderwijs wordt 1992 een belangrijk jaar,
want dan zal blijken of de traditionele voorsprong die Nederland heeft met de
beheersing van een of meer Europese talen behouden kan blijven. Wat goed is voor
het onderwijs is goed voor de economie na 1992. Maar wat goed is voor het onderwijs
is ook goed voor de samenleving.
Het groot aantal maatschappelijke problemen van de jaren negentig vraagt bij de
oplossing ervan om inzicht en coöperatie van de burgers. Een andere levenswijze,
noodzakelijk voor milieubeheer en sociale solidariteit, wordt vaak voorafgegaan
door een andere denkwijze, voor het eerst geleerd op school. Een gematigd optimisme,
namelijk de combinatie van matiging en optimisme in de levensstijl, valt te leren.
De minister van Onderwijs beseft deze uitdaging aan het onderwijs wel degelijk.
Zijn voornemen om het ambt van leraar/lerares weer de maatschappelijke plaats te
geven, die het toekomt, valt toe te juichen al komt het jaren te laat. De herwaardering
van het beroepsonderwijs gecombineerd met een gedegen algemene vorming voor
zoveel mogelijk toekomstig volwassen leden van onze samenleving is dringend
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gewenst. Liever vandaag dan morgen. De nieuw gecreëerde banen vragen om beter
geschoolde werknemers/sters. De noodzaak van het herstel van de maatschappelijke
waarde van het onderwijs is evident en zal ook door de politiek én door de minister
van Financiën moeten worden ingezien.
Maar bij dit alles blijft het echter een vraag of het politieke gezag voor deze
inhaalmanoeuvre nog aanwezig is. De minister van Onderwijs heeft niet zoveel
krediet meer op het moment dat het onderwijsveld juist veel krediet nodig heeft om
enige orde in de chaos te herstellen en om weer enig nieuw vuur en elan in het
onderwijs te steken.
Het zou zelfs kunnen zijn, dat het sterk gedaalde gezag van de politiek in het
algemeen zijn oorsprong mede vindt in de serie slechte wetten, die de minister van
Onderwijs heeft geproduceerd. Eén wet kan zelfs een ‘staatsrechtelijk bedrijfsongeval’
genoemd worden: de Harmonisatiewet. De lotgevallen van deze wet hebben er
misschien zelfs toe geleid, dat een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking
meer vertrouwen heeft in de niet-gekozen en niet-afzetbare rechter dan in de gekozen
volksvertegenwoordiging. Een historisch vrij unieke situatie, die niet per se gunstig
moet worden geacht. Immers vertrouwen in de democratische instellingen blijft de
kern van een beschaafde samenleving. Politici moeten hun gezag weer herstellen,
maar hoe?
Slechte wetten zijn meestal produkt van slecht beleid of van slecht doordachte
beleidskeuzen. Want de Harmonisatiewet - naast alle procedurele en bestuurlijke
onzorgvuldigheden en ergerniswekkende haast - beoogt in feite het aantal studenten
met recht op studiefinanciering te verkleinen om zo hals over kop de financiële
overschrijdingen te verminderen. Maar de nu gekozen oplossing treft vooral hard al
die groepen in de samenleving, die via een tweede-kans route, nl. via HBO een
universitaire studie wilden bereiken. Deze route is sterk bepaald door maatschappelijke
herkomst: niet iedereen vindt meteen de kortste route, sommige hebben een omweg
nodig om hoger uit te komen. Door de beperking van zes jaar HBO en/of universiteit
is de kans groot dat er een stille her-elitisering van de Nederlandse universiteiten
plaats vindt op een moment dat juist meer talent moet worden aangeboord.
Het voor de hand liggende alternatief voor een volumebeperking van het aantal
studenten, nl. om universiteiten het recht te geven hun eigen studenten vooraf te
selecteren werd niet gekozen. Een nog veel beter alternatief werd ook terzijde gesteld.
Dit zou namelijk kunnen liggen in de door universiteiten en faculteiten zelf ter hand
te nemen reductie van de feitelijke studieduur in de eerste fase. Wanneer, zoals bijna
overal elders ter wereld, de reële studieduur van de eerste fase zou samenvallen met
de nominale studieduur voor bijna alle studenten, zou een enorme besparing worden
bereikt, misschien zelfs groot genoeg om eindelijk de belofte van een goede tweede
fase in te lossen. De financiële over-prikkeling van de negentien- en twintigjarige
studenten kan zo ook worden verlegd naar waar die vooral thuishoort, op de
universiteiten en de faculteiten zelf. De deelname van leden van minderheidsgroepen
en van tweede-kans groepen blijkt bij die buitenlandse universiteiten, waar het systeem
van selectie vooraf en slechts vier jaar studie gebruikelijk is, vele malen hoger te
liggen dan in Nederland. Die deelname zal door de stille her-elitisering van de huidige
rege-
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ling nog weer kleiner worden.
Aan het parlement zouden beleidskeuzen moeten worden voorgelegd van dergelijke
strategische inrichtingsvragen in plaats van de goedkeuring te vragen voor een
wetsbepaling, waarmee drie jaar zeevaartschool achteraf drie jaar universiteit betekent.
Het hoger onderwijsbeleid van de laatste jaren is een schoolvoorbeeld hoe de
politiek haar gezag bij zeer veel betrokkenen zeer snel kan verspelen. Misschien kan
het onderwijs ook de weg terug wijzen: hoe men het verloren gegane gezag kan
herwinnen, het verloren terrein kan heroveren door de samenleving weer serieus te
nemen. Onderwijs leert ons veel: misschien leert het ons ook in de komende jaren
hoe verloren jaren kunnen worden goedgemaakt en hoe het verloren vuur weer kan
worden aangestoken.
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15 Zes memo's voor de toekomst
De troonrede van dit jaar (1989) was nog het beste te vergelijken met een verzameling
memo's, bijeengehouden door een nietje. Verschillende ministers hebben op de
valreep van hun termijn in hun departementale begrotingen nog volop aanwijzingen
willen geven voor hun opvolgers. De minister van Financiën vindt dat het
financieringstekort met drie procent verder omlaag moet en tevens dat de belastingen
in Nederland nog te hoog zijn. De minister van Justitie wil trots een hele trits
wetgeving in herinnering brengen: vergeet niet dat we het goed gedaan hebben. De
minister van Onderwijs verzucht dat een hele reeks afsluitende wetten net niet de
haven van de parlementaire goedkeuring hebben gehaald en hij wekt een volgende
minister op maar snel te oogsten. De minister van Sociale Zaken is met betrekking
tot het knellende probleem van de werkloosheid even kort als eerlijk: we hebben ons
best gedaan, maar de doelstellingen helaas niet helemaal gehaald. Er zijn banen bij
gekomen, maar er zijn te weinig langdurig werklozen weer op hun arbeidsplek
gebracht. ‘De inspanningen van het actieve arbeidsmarktbeleid zullen dichterbij de
praktijk worden gebracht, indien het voorstel Arbeidsvoorzieningenwet wordt
aangenomen’, zo luidde de tekst in de Troonrede. Tussen de regels door kon men
lezen: en snel een beetje!
Een memo wordt geschreven om iets in herinnering te brengen of om uitdrukkelijk
iets onder de aandacht te brengen: wil je alsjeblieft dit niet vergeten. Bij het naderende
afscheid van de kopstukken van het kabinet Lubbers-II heeft elke minister de
natuurlijke neiging gehad terug te blikken (vergeet me niet) en een beetje vooruit te
kijken (vergeet dit niet). In de betrekkelijke stilte van de kabinetsformatie is het
inderdaad een goed moment om de balans van zeven jaar regeringsbeleid op te maken.
Nu de Troonrede zelfs zo sober was dat dit jaar de algemene beschouwingen worden
uitgesteld tot na de regeringsverklaring van een nieuw kabinet, heeft het zin om zich
- in een algemene beschouwing - af te vragen of de zeven magere jaren die achter
ons liggen, zullen worden gevolgd door zeven vette of door zeven sobere jaren.
Maar ook de kiezers hebben intussen de balans van zeven jaar beleid opgemaakt.
De verkiezingsuitslag gaf aan dat Nederland nog steeds een land is dat niet van
extreme wisselingen houdt. De regeringspartijen verloren samen vijf zetels, de
oppositie won in een onderlinge winst- en verliesrekening uiteindelijk drie zetels,
en de twee resterende zetels gingen respectievelijk naar klein rechts en naar de
Centrumdemo-
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craten. Laten we hopen dat de balans van rechts en links in het nieuw verkozen
parlement niet van deze partijen afhankelijk gaat worden. Vergelijkbare
verkiezingsuitslagen in Noorwegen en Duitsland geven aan dat een moderne
samenleving met politiek bewuste kiezers nog geenszins immuun is voor de keuze
van eenvoudige oplossingen voor sociale opgaven als pluriformiteit, het tegengaan
van rassendiscriminatie en het openstaan voor asiel. De Nederlandse natie kon in de
zeventiende eeuw groot worden met tolerantie als geestesmerk en de vrije zee als
handelsmerk. Nu de verkiezingsuitslag nog eens bevestigd heeft dat we wonen in
een land van kooplieden en verlichte (al dan niet socialistische) dominees, zie ik niet
in waarom we de eeuwenlange traditie niet zouden kunnen of willen voortzetten. In
elk geval zal een van de eerste politieke en morele toetsstenen van de nieuwe regering
- welke regering dan ook - zijn dat bij de volgende verkiezingen Jan geen maat in
het parlement erbij zal krijgen.
Zoals de Partij van de Arbeid in het begin van de jaren tachtig zich niet op tijd kon
aanpassen aan de eisen van een veranderend economisch klimaat, zo struikelde de
VVD op de drempel van de jaren negentig over de aanpassingen die nu nodig zijn
voor een minimaal behoud van de natuur. Zeven jaar geleden werd het roer omgegooid
in een no-nonsense beleid, dat begon aan de sanering van de overheidsfinanciën en
met een economisch herstel. Tegelijk ontstond een nieuwe zakelijkheid in de politiek,
die eerst schoorvoetend maar later instemmend door velen werd overgenomen. De
zeven magere jaren van de kabinetten Lubbers-I en -II eindigden in flinke winsten
voor veel bedrijven en een forse verlaging van de belastingtarieven. Het gaat
economisch al weer een paar jaar goed met de BV Nederland en iedereen verlangt
nu snel naar zeven vette jaren. De invloed van de Bijbel op de wensen en verlangens
van de Nederlandse burger lijkt zich soms uitsluitend tot deze wijsheid te beperken.
Toch is er in de achter ons liggende periode van de twee kabinetten Lubbers wel
het een en ander misgegaan of blijven liggen. Een stringentere zorg voor het milieu
wordt nu politiek aanvaard, maar de doordringende uitvoering van mooie plannen,
die bij publikatie al verouderd of te weinig radicaal zijn, moet nog zijn beslag krijgen.
Alleen om dit milieuprobleem al is het verstandiger te spreken van zeven sobere
jaren, die volgen op de magere. Daarnaast is het niet toevallig dat op een ander punt
van zorg de kabinetten Lubbers-I en -II flinke gaten hebben laten ontstaan in de
Nederlandse samenleving: de zorg-activiteiten voor zieken, zwakzinnigen, jongeren,
ouderen, bejaarden en stervenden laten overal te wensen over. Gebrek aan geld en
te forse bezuinigingen hebben overal de rek uit de zorg-organisaties weggehaald.
Men kan de eerbied voor het leven hooghouden door geen aanpassing te willen van
de bestaande euthanasie-wetgeving, maar de zorg voor het ouder wordende leven
behoort natuurlijk veel eerder te beginnen, namelijk door niet de condities te laten
ontstaan waaronder mensen bang worden, niet alleen voor de dood, maar ook voor
allen die zich daar beroepshalve mee bezig houden. De samenhang tussen geld en
zorg, of anders gezegd tussen de produktieve sector en de bijna per definitie niet- of
laagproduktieve zorg-activiteiten is absoluut niet voldoende doordacht in de afgelopen
periode.
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Het werd hoog tijd voor een andere humaniteit en Lubbers heeft dit op een subtiele
manier erkend door te spreken over ‘de agenda van de toekomst’. Wie schrijven deze
agenda, wat komt erop en wanneer worden de eerste punten van de agenda behandeld?
Iedereen probeert op die agenda van de toekomst te komen. Terwijl de informatie
over de kabinetsinformatie schaars is, melden zich dagelijks vele groepen,
organisaties, geleerden en andere verontruste personen aan bij de kabinetsinformateur
om de meest dringende problemen onder diens aandacht te brengen. Stapels dringende
memo's, want de boodschappen die nog meegenomen moeten worden, dienen de
enig overtuigende ‘Haagse’ vorm aan te nemen: kort, krachtig, kernachtig
geformuleerd en liefst alles op één velletje. Meeregeren per memo. Misschien is dit
niet eens zo'n slechte manier om de stille periode die nu ontstaan is rond de formatie,
nuttig door te brengen. Stel dat u gevraagd zou worden kort en krachtig de
belangrijkste onderwerpen te formuleren, die naar uw mening per se op de agenda
van de toekomst thuishoren, welke onderwerpen zou u dan kiezen? Begin uw eigen
formatiespel door die agenda op te vullen: de agenda van de toekomst wordt vandaag
geschreven.
De idee om per memo het nageslacht te herinneren aan de goede dingen van deze
tijd is niet nieuw. De Italiaanse schrijver Italo Calvino was in 1985 door de Harvard
University uitgenodigd om een aantal lezingen te houden. Hij gaf die lezingen de
vorm van Six memo's for the next millennium, want Calvino schatte de toekomst met
opzet nogal ruim: vijftig generaties lang, tot het jaar 3000. Zijn opzet was kernachtig
te formuleren wat er naar zijn mening in de toekomstige cultuur dringend moest
worden bewaard en ook weer moest worden overgedragen aan volgende generaties.
Waarden die in onze tijd en onze cultuur al behoorlijk bedreigd worden, zouden zo
‘meegenomen’ kunnen worden over het jaar 2000 heen. De gedachte om de toekomst
niet al krap uit te meten is stimulerend. Bij de agenda van de toekomst gaat het niet
alleen om de komende twee jaar, zelfs niet om de komende zeven jaar of om het
laatste decennium van deze eeuw, maar gaat het inderdaad om die vaag omschreven
generaties na ons. In dit opzicht komt Calvino's zorg om het cultuurbehoud prachtig
overeen met de zorg om het langdurige natuurbehoud.
Welke waarden wilde Calvino nu per se meenemen naar de volgende eeuwen?
Hij concentreerde zich vooral op literaire waarden, maar door de prachtig geschreven
teksten over de literatuur heen kan men gemakkelijk alle eigenschappen herkennen,
die nodig zijn voor het behoud van een beschaafde wereld. Calvino beschrijft zes
van die eigenschappen, die in een goed literair kunstwerk te vinden zijn:
1. Lightness - de lichtheid in het bestaan, waardoor de dingen niet te zwaar genomen
worden of waardoor de eigen situatie nog een beetje kan worden gerelativeerd:
de fijne humor van de wandelaar die over de velden loopt en nog kan glimlachen
om alle dwaasheden van de wereld.
2. Quickness - vaart (niet te verwarren met snelheid van de ‘snelle jongens’): een
vertelling moet vaart hebben, er moet wat gebeuren; met een economie van
middelen moet het grootste effect bereikt worden: de vaardige pen en de
besluitvaardige hand.
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3. Exactitude - precisie in de keuze van woorden en in het uitbeelden van gevoelens;
heldere stijl van schrijven en denken; zeggen waar het op staat, niet eromheen
draaien en voor alles een indringend beeld oproepen, dat niet door
oppervlakkigheid uit elkaar valt.
4. Visibility - het vermogen om dingen zichtbaar te maken, met behulp van het
voorstellingsvermogen verbeeldingen te maken van de werkelijkheid, nu en in
de toekomst; het vermogen om de fantasie te gebruiken om de werkelijkheid
beter te begrijpen.
5. Multiplicity - meer-zinnigheid; elke goede roman kenmerkt zich door de
verschillende lagen van betekenis en symboliek; het vermogen om de
werkelijkheid op verschillende manieren, liefst tegelijk, te interpreteren, of om
de redelijkheid en de zin in te zien van het standpunt en het gezichtspunt van
anderen. Er is altijd meer dan één mogelijkheid.
6. Consistency - samenhang, jezelf niet tegenspreken, beweringen op en uit elkaar
laten volgen, een redenering ten volle afmaken en niet halverwege (omdat dat
voordeliger is) stoppen; een betoog opbouwen.

Volgens Calvino lopen al deze literaire waarden gevaar verpulverd te worden onder
het bezwaarlijke gewicht van de moderne massacultuur. Maar ik zou nog een stapje
verder willen gaan en beweren dat de door hem - juist niet in de vorm van een memo,
maar in korte heldere en met vaart geschreven hoofdstukjes - opgesomde
eigenschappen kunnen worden overgeplant op de cultuur in het algemeen. De
opgesomde eigenschappen zijn allemaal formeel: het gaat om de goede vorm. Juist
deze formele eigenschappen dreigen verloren te gaan in een cultuur, waar het vooral
om ‘de kaakjes’ te doen is. Het is zelfs zeer verleidelijk deze formele eigenschappen
eens over te plaatsen naar het rijk van de politiek en politici, en het politieke bedrijf
te beoordelen vanuit de manier waarop politiek bedreven wordt. Calvino's
eigenschappen brengen tenslotte ook kwaliteit aan in de wereld, waar kwantiteit de
voornaamste aandacht naar zich toe trekt. Welke kwaliteiten zouden kunnen worden
toegevoegd aan het politieke bedrijf?
In de politiek in het algemeen en bij de kabinetsformatie in het bijzonder gaat het
vooral om de inhoud van beleid. ‘Harde’ afspraken moeten worden gemaakt over de
controversiële punten. Bij dit spel met de macht gaat vaak maar weinig aandacht uit
naar de vorm. Men vergeet de lichte toets. Omwille van de macht vergeet men de
eigen principes (consistentie). Macht dooft de fantasie en verhoogt omwille van het
machtsbehoud de vaagheid. Het is opmerkelijk dat een politicus die zich al lange tijd
zorgen maakt om de kwaliteit van het politieke bedrijf, Hans van Mierlo, vrij snel
buiten spel gezet is in dit formatiespel. De specifieke combinatie van vorm en inhoud
bepaalt mede de kwaliteit van de politiek. Het crisisgevoel in politiek en cultuur, dat
telkens weer wordt verwoord, zou met de verwaarlozing van de formele eigenschappen
van het maatschappelijk handelen en van het politieke bedrijf - de kwaliteit, de zorg
- te maken kunnen hebben.
Zolang iedereen in afwachting is van de uitkomsten van het kabinetsformatiespel,
zou het een nuttige vingeroefening kunnen zijn om zelf te gaan meeformeren in de
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vorm van memo's aan de minister-president. Een eigen formatiespel, in huiskamer
of kroeg te spelen als een gezelschapsspel, waarbij de opdracht luidt:
‘Welke van de zes door Calvino benoemde culturele waarden moeten worden
gekoppeld aan welk inhoudelijk probleem dat hoog op de agenda van de toekomst
staat?’
Het interessante van deze ongebruikelijke formatie-opdracht is de veelheid van
mogelijke antwoorden. Bij zes formele eigenschappen en zes inhoudelijke problemen
zijn al zesendertig verschillende formaties mogelijk. Bij meer inhoudelijke problemen
stijgt het aantal mogelijkheden. Hoe zou bijvoorbeeld de huidige (of een denkbeeldige)
minister van Financiën de koppeling maken? Ik vermoed dat hij de eigenschap ‘vaart’
zou koppelen aan het probleem van het terugbrengen van het financieringstekort.
Precisie aan het uitgavenbeleid van de ministeries. Zichtbaarheid aan het probleem
van de inkomensverhoudingen: de verschillen moeten zichtbaarder (gemaakt) worden.
Lichtheid wordt misschien wel gekoppeld aan het milieu: ‘ach, het valt wel mee, al
die verhalen zijn wat overdreven.’ Meer-zinnigheid wordt toegekend aan het innen
van de belastingen en de consistentie ten slotte zou kunnen worden gekoppeld aan
de uitvoering van het sociaal zekerheidsstelsel. Bij wijze van voorbeeld. In plaats
van mijn jaarlijkse commentaar op de Troonrede heb ik aldus dit keer eenzelfde
vingeroefening gedaan, die de volgende zes memo's voor de agenda van de toekomst
opleverde.

Memo 1: vaart
Een van de eerste punten op de agenda is het wegwerken van de nare prop van de
werkloosheid, die overgebleven is uit de daljaren 1983-1986. De
werkloosheidsbestrijding wordt gekenmerkt door een driedubbele passiviteit: bij vele
werkzoekenden zelf, bij bemiddelingsorganisaties en bij veel werkgevers. Iedereen
wacht op iedereen. Kan deze cirkel van passiviteit niet worden doorbroken? Het
belang van dit agendapunt staat buiten kijf: ongeveer 250000 langdurig werklozen
willen tot diep in het jaar 2030 deel blijven uitmaken van onze samenleving. Kunnen
ze zolang zonder werk blijven? Nee. Bovendien kan de samenleving hun inzet en
werkkracht zeer goed gebruiken. Het is een mythe dat er geen werk meer is. Een van
de achtergronden van het probleem echter is de verhouding tussen de arbeidskosten
van de industriële sector en van de sectoren waar de produktiviteit minder goed
gemeten en berekend kan worden. De gestandaardiseerde, op massaproduktie gerichte
arbeid bepaalt de maatstaf voor loon en produktiviteit. Arme ziekenverplegers (en
anderen), die zich ook rot werken, maar niet naar hun inspanning en
verantwoordelijkheid betaald worden. Zou in de komende tien jaar de verhouding
tussen de verschillende soorten arbeid (hoog-laag-produktief, massaal-handwerk,
hooggeschoold-laaggeschoold, mechanisch-verzorgend) niet aan een drastische
herziening en doordenking kunnen worden onderworpen? Is een verlaging van de
arbeidskosten de weg voor het herwinnen van ongeschoolde arbeidsplekken? Of zou
daartegenover een radicale individualisering van de inkomens bij een krachtig
bevorderde deelname van vrouwen
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in het arbeidsproces een betere oplossing bieden? In elk geval wordt de agenda van
de toekomst in Nederland nog steeds beheerst door de vanzelfsprekendheden van
eergisteren. Kunt u wat vaart brengen in de gestolde opvattingen over werk en
inkomen en wilt u daadwerkelijk het gestrande schip van de werkloosheidsbestrijding
weer vlot trekken?

Memo 2: lichtheid
De winsten van de ondernemingen zijn heerlijk gegroeid. De top van de samenleving
heeft het weer goed (hebben ze het ooit slecht gehad?). De zichtbare opvallende
consumptie neemt weer flink toe. Waar ligt de grens van de menselijke vergaarzucht?
Ondertussen kijken de andere inkomens naar boven: een loonexplosie dreigt, waardoor
de vaart in de herkregen voorspoed weer kan gaan verdwijnen. De onderkant van de
samenleving is het wachten moe. Ze hebben immers ook het verhaal van die zeven
magere jaren levenslang ingeprent gekregen. Gaat inkomen nu werkelijk boven zinvol
werk? Zou het niet mogelijk zijn net als in de beginjaren vijftig - de tijd van de
wederopbouw - de winsten uit de gezamenlijke inspanning van velen aan te wenden
voor
a. nieuwe investeringen al dan niet samen met de overheid;
b. verbetering van de scholing binnen de bedrijven;
c. geconcentreerde scholing van werklozen die een echte baan in het vooruitzicht
gesteld krijgen;
d. winstdelingsregelingen, per bedrijf te organiseren?
Voordat een definitief oordeel kan worden geveld over de inkomensproblematiek
zou je meer en preciezer inzicht willen hebben in de feitelijke inkomsten per
leefeenheid (legale-illegale inkomsten, formele-informele samenlevingspatronen,
een-, twee- of drieverdieners). Het zicht op de feitelijke inkomensstromen is zo goed
als verdwenen. Tweeverdieners dienen zich aan als de nieuwe rijken, die in alle
statistische overzichten tot de top doordringen (ze gaan er nog meer op vooruit dank
zij de operatie Oort). Maar komt dat niet mede door het feit dat de huidige salarissen
nog steeds op een gezinsinkomen gebaseerd zijn, terwijl dit keurig christelijke
uitgangspunt uit de jaren vijftig door steeds meer feitelijkheden wordt achterhaald?
Is hier niet iets aan te doen, omdat anders de agenda van de toekomst beheerst blijft
door de vanzelfsprekendheden van eergisteren?

Memo 3: precisie
In de Troonrede staat: ‘aanpassingen van produktieprocessen en consumptiepatronen
zullen nodig zijn.’ Ja, precies: alle mensen willen meer, maar zouden eigenlijk minder
moeten willen. Minder reizen, meer wandelen. Minder vliegen, meer vliegeren.
Minder aanschaffen, meer en langer goederen benutten. Dit spel van meer en minder
wordt nog steeds beheerst door de ongeremde wereld van de reclame en sinds
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kort de commerciële televisie. Waarom precisie gekoppeld moet worden aan de
consumptie is nu juist omdat de systematische vaagheid in woord en beeld van de
reclameboodschappen en onbestemde verlangens van zo goed als alle burgers (bijna
niemand uitgezonderd!) blijven bestieren. Als preciezer zou kunnen worden
geformuleerd waarom we iets wel of niet nodig hebben, gaat veel van de overbodige
aantrekkelijkheid van de moderne wereld verloren. Maar ook hier speelt de erfenis
van de naoorlogse periode mee. Het beloofde geluk gemeten in kwantiteit: meer,
groter, beter, sneller. Is groei niet de grondwaarde van de naoorlogse samenleving
geweest? Is het werkelijk mogelijk de consumptiepatronen om te buigen in een
selectieve richting? Selectieve consumptie als component van selectieve groei is
prachtig, maar hoe is zo'n evenwicht te bereiken zonder een op selecte manier
ingrijpende overheid?
Na zeven magere jaren vragen objectieve omstandigheden om zeven sobere jaren:
mik bijvoorbeeld op het welvaartspeil van de late jaren vijftig, mik op een stationair
bevolkingspeil, verhoog alle prijzen voor niet-vervangbare energie tot de werkelijke
kosten voor de verbruiker en probeer zo de eerste dertig jaar van de eenentwintigste
eeuw te halen. Of schrap anders de toekomst van de agenda.

Memo 4: zichtbaarheid
In het verlengde van de zo benodigde precisie in de behoeftepeiling zou het kunnen
helpen, wanneer de nu zo onzichtbare bedreigingen van de natuur concreet gestalte
krijgen. Wat gebeurt er in onze bodem? Is de vis nog wel te eten? Welke onzichtbare
wolken bedreigen de zichtbare steden? De wetenschappelijke fantasie van de
natuurkundigen, biologen en ecologen kan worden aangeboord om ‘het
onvoorstelbare’ voorstelbaar te maken. De causale verbondenheid van het sociaal
aangemoedigde en goedgekeurde gedrag met de afvalproblematiek kan met enige
moeite worden vastgesteld. De wens om een prestigieus tafelblad van tropisch
hardhout aan je bezoekers te presenteren leidt in een ingewikkeld patroon van
handelingsgevolgen tot het bevorderen van ontbossing. De hamburgercultuur in de
winkelcentra van alle grote steden ter wereld leidt met aanwijsbare tussenstappen
tot de veestapels van Latijns-Amerika, waarvoor bossen worden verbrand. De precisie
in het letten op de noodzakelijkheid van behoeften en in het opmerkzaam worden
voor de gevolgen van het individuele handelen, wordt bevorderd door de levendige
beschrijving van de planeet aarde als een geheel. Zoals ooit het befaamde westerse
arbeidsethos is ontstaan, zo zou nu een westers milieu-ethos met zijn publieke
informele dwang moeten ontstaan.
Het Nationaal Milieubeleids Plan is slechts een eerste stap van een voettocht voor
het milieu. Het is onwaarschijnlijk dat de consumptiepatronen in één kabinetsperiode
zichtbaar zullen veranderen. Het gaat bij dit probleem om de lange adem en het
vastberaden inzicht: stel een termijn voor het terugdringen van de auto: vijfentwintig
procent in vijf jaar, halvering in tien jaar. Veel te weinig volgens de wetenschappelijke
deskundigen, veel te veel voor de gelukkige en nuttige autobezitters. Zou een
commissie zichtbaar kunnen maken dat zeven sobere jaren best gelukkige jaren kun-
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nen zijn, sterker zelfs: ergere ongelukken zouden kunnen voorkomen?

Memo 5: consistentie
Consistentie is wel de laatste eigenschap die je aan de politiek kan toeschrijven. Dit
is gemakkelijk te verklaren uit de pressie van groepen van burgers, die nu eens dit
wensen, dan weer dat. Als fietser ergert men zich aan automobilisten, als automobilist
ergert men zich aan fietsers, en zo is het ook met zoveel politieke onderwerpen: men
eist meer geld voor de bestrijding van criminaliteit, maar de eigen verplichtingen
jegens het juridische normbesef worden gemakkelijk vergeten. De meeste mensen
zijn legalistisch ingesteld waar het het gedrag van anderen of de verplichtingen van
de overheid betreft, maar zijn merkwaardigerwijs juist niet legalistisch als het het
eigen gedrag jegens anderen of jegens de overheid betreft (hoe zit dat met de
belastingmoraal?). Aan de precisie in het zich aan de regels houden gaat de
consistentie in wereldbeeld en maatschappijbeschouwing vooraf. Zouden politieke
partijen niet bij uitstek de organisaties zijn, die de consistentie zouden kunnen
bevorderen door beredeneerd weerstand te bieden aan de georganiseerde druk van
de burgers? Het ontbreken van burgerschap in de zin van een consistente
betrokkenheid bij het wel en wee van de politieke gemeenschap is geen onderwerp
dat hoog op de agenda van de toekomst prijkt, maar het bevorderen van zo'n
burgerschap zou veel onderwerpen op die agenda iets gemakkelijker doen afhandelen.

Memo 6: meerzinnigheid
De politiek staat bekend om de dubbelzinnigheid: nooit zeggen wat je werkelijk
denkt of meent, altijd rekening houden met de mogelijke effecten op het gedrag van
de kiezers of van je politieke tegenstanders. Zo'n soort dubbelzinnigheid, wat meer
een aangeleerde onechtheid is, wordt niet bedoeld met de eigenschap meer-zinnigheid.
Meer-zinnigheid is de erkenning van de veelvoudigheid van interpretaties en van de
(voorlopige) geldigheid van die verschillende interpretaties. Interpretaties van wat
ook: de grondwet, de woorden van de wet, het vraagstuk van de vrijwillige
levensbeëindiging, van de koppeling van lonen en uitkeringen, van de noodzaak van
commerciële televisie, etcetera. De meest concrete vorm die meer-zinnigheid als
kwalitatieve eigenschap in de politiek kan krijgen is het parlementaire debat waarin
alle argumenten en standpunten grondig tegen het licht worden gehouden.
Partij-discipline en een vastgesnoerde binding van individuele parlementsleden aan
een regeerakkoord verhinderen dat alle standpunten serieus aan bod kunnen komen.
Een brede coalitie bevordert een vrijere opstelling van individuele kamerleden veel
meer dan een coalitie van de helft plus een. Meer ‘vrije kwesties’ kunnen in een
spannende dialoog tot parlementaire beslissingen leiden, die door deze procedure
maatschappelijk gezag krijgen. Het tanende gezag van de politiek in het algemeen,
is gebaat bij de beoefening van het politieke ambt in de geest van meerzinnigheid:
geen mening is
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heilig, alle meningen moeten worden gehoord en bergen een kern van redelijkheid
in zich. Met dit laatste memo wordt het politieke bedrijf zelf als probleem op de
agenda van de toekomst opgevoerd. Het is niet het meest urgente probleem op die
agenda. Maar wel een probleem waarvan de spoedige en zelfkritische afhandeling
de oplossing van veel urgentere maatschappelijke en politieke vraagstukken ten
sterkste kan bevorderen.
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16 Over het zelf-corrigerend vermogen van de Nederlandse
samenleving
De Troonrede begint dit jaar (1990) met de zorg om de handhaving van de
internationale rechtsorde. De toestand van oorlogsdreiging in het Midden Oosten en
oplopende olieprijzen hebben de economische vooruitzichten verstoord en de
Miljoenennota op een aantal plaatsen op losse schroeven gezet. De oplossing van
urgente binnenlandse problemen is echter weer van de economische vooruitzichten
afhankelijk. Daarnaast staan de Troonrede en de Miljoenennota halverwege ook stil
bij de handhaving van de nationale rechtsorde. Misschien valt er wel een opvallende
parallel te trekken tussen het probleem van de internationale en van de nationale
rechtshandhaving. Die parallel betreft dan de morele grondslagen van de verplichting
om je aan de wet te houden en de constante verleiding om dat niet te doen, vooral
als je er enig voordeel bij hebt om de wetten op zij te zetten.

1 Internationale rechtshandhaving
Saddam Hussein bezorgt de rest van de wereld een klassiek dilemma. Hij houdt zich
niet aan de minimale regels van het recht. Schendt de laatste grondregels van
diplomatiek verkeer. Heerst met terreur over eigen onderdanen en brengt de levens
van miljoenen buitenlanders, van westerse en niet-westerse herkomst, in gevaar en
ontneemt hen de moeizaam verdiende bestaansmiddelen. Hij veroorzaakt de zoveelste
na-oorlogse stroom van internationale berooide vluchtelingen. De totalitaire willekeur,
waarmee hij buitenlanders puur op grond van één uiterlijk kenmerk, gevangen houdt
en afvoert, betekent dat de fascistische mentaliteit nog steeds niet de wereld uit is.
Hoe kan iemand die zich zelf niet aan de wet houdt, zwaar bewapend is en misdadige
plannen heeft, gestuit worden?
Wat kan het antwoord zijn van een rechtsgemeenschap: zich blijven beroepen op
dit recht en proberen te overtuigen of zelf geweld met geweld keren?
Voor het eerst in de na-oorlogse geschiedenis ontstaat in de internationale
gemeenschap van de Verenigde Naties iets als een zichtbaar sociaal contract: er
worden re-
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gels gemaakt en besluiten genomen met de instemming van een ieder, er komt een
minimale consensus. Uit deze consensus kan inderdaad een krachtige internationale
rechtshandhaving groeien, mits de contractpartijen zich volledig bewust blijven van
de morele grondslag van zo'n contract: je dient je er ook zelf aan te houden, zelfs als
naleving ervan in je nadeel zal blijken te zijn. Dit is de door Kant al bijna twee eeuwen
geleden geformuleerde grondslag voor een eeuwige vrede. En in deze Kantiaanse
stelregel ligt tegelijk de zwakke schakel van de rechtshandhaving.
Want zodra het nadeel zich in een of andere vorm aandient, blijkt de
basisverplichting snel verdwenen en acht je je zelf van diezelfde (internationale)
verplichtingen ontslagen. Zo ging en zo gaat het steeds maar weer in het verkeer
tussen staten. Ook de nu voorbeeldig samenwerkende grootmachten hebben het
verkeerde voorbeeld gegeven in het verleden. Niets is zo ondermijnend voor een
beroep op de (internationale) rechtsorde als het feit dat je je zelf ook niet aan de
wetten, besluiten en resoluties houdt of gehouden hebt.
De internationale handel weet hier ook wat van. De jarenlange leveringen aan Irak
van materialen voor oorlogstuig bezorgden vele westerse landen een blijvend
economisch voordeel. Daarvoor werden zelfs heimelijk wetten en verordeningen
ontdoken. De wet van de internationale economische orde gebiedt dat overal, ongeacht
de morele grondslagen, voordeel wordt gezocht en winst wordt gemaakt. De koopman
heeft nog nooit van Kant gehoord.
De moderne economie staat volledig in het teken van de technische rationaliteit,
dat wil zeggen dat zij niet kijkt naar de morele aanvaardbaarheid van de doeleinden,
die worden bereikt met alle aangereikte economische middelen, geld en goederen.
Je splitst zo veel mogelijk doel en middel en maximaliseert de techniek van de
middelen. Technische rationaliteit splitst zo constant de (morele en sociale) verbanden
die bestaan tussen delen van de werkelijkheid. Dit levert snel veel winst en macht
op. Korte termijn belangen bepalen de koers van de economische besluiten. Deze
technische rationaliteit van ‘profit and power’ verdraagt zich echter heel slecht met
de Kantiaanse plicht de regels van het (internationale) recht te gehoorzamen, vooral
als dit gehoorzamen nadeel oplevert of slecht uitkomt. Zo dagelijks gespitst op het
vinden van klein voordeel (de levering van gif, de levering van gas, los van elkaar
want juist deze splitsing biedt alle partijen het gezochte voordeel), verliezen de
vertegenwoordigers van de westerse landen het vermogen om uitsluitend uit
deugdzaamheid en goede wil de wetten na te leven.
Het probleem met Irak is derhalve mede door eigen toedoen ontstaan: als men een
jongetje vele doosjes lucifers geeft, is het niet al te verwonderlijk dat deze op een
goed ogenblik het eigen huis, de straat of zelfs een hele wijk in brand steekt. Dat
maakt de beslissing om de brand te voorkomen natuurlijk wel heel urgent, maar het
achterliggende vraagstuk van de voordelige bevoorrading en het ondermijnen van
de internationale rechtsorde omwille van het gewin wordt er niet door opgelost.
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2 Oost-Europa als voorbeeld?
De Golfcrisis heeft een andere internationale gebeurtenis van grote importantie een
beetje in de schaduw geplaatst, namelijk de democratische revolutie van 1989 in
Oost-Europa. Wie lange tijd getwijfeld heeft aan de mogelijkheid van ineenstorting
van het communistisch regime in Oost-Europa is aangenaam verrast in het vermogen
van staten en samenlevingen om zichzelf te corrigeren en op hun verkeerde schreden
terug te keren. In Oost-Europa won het verlangen naar persoonlijke vrijheid, naar
democratische rechten en een aan het recht gebonden bestuur, plus een verlangen
naar meer welvaart het van een versteende bureaucratische staatsrationaliteit. De aan
de gang zijnde discussie of met de veranderingen in Oost-Europa nu de triomf van
het kapitalisme of die van de democratie is bewezen, is nog niet ten einde. Maar een
al te gemakkelijke superioriteit van het kapitalisme naar westers model zou een
historisch te vroege juichkreet kunnen betekenen. Immers indien men het ongeremde
en ongerijmde soort kapitalisme in het Westen ten voorbeeld stelt aan Oost-Europa
kan dit met de dan op grote schaal geëxporteerde technische rationaliteit van ‘power
and profit’ nieuwe rampen en calamiteiten teweegbrengen. Het triomferende
kapitalisme van o.a. Fukuyama heeft nog geenszins bewezen de alom in de wereld
dreigende milieurampen te kunnen afwenden en leren beheersen. De daarvoor nodige
zelfbeheersing is precies niet het sterke punt van deze nog steeds aan populariteit
winnende ideologie. Daarnaast blijft het de historische trend van splitsing, van
ontbinding van maatschappelijke verbanden, van ondermijning van morele
grondslagen, van de-lokatie van individuele levens voortzetten en aldus bijdragen
aan het ontstaan van precies diezelfde problemen van moraal, recht en orde, die in
de internationale en nationale samenleving telkens weer om de aandacht vragen.
De geschriften van de Oost-Europese held en lieveling van de internationale
politiek, Vaclav Havel, bevatten een belangrijke waarschuwende boodschap: niet
West-Europa en Amerika dienen per se het standaard voorbeeld te zijn voor de
hernieuwde democratieën in Oost-Europa, maar integendeel die laatste - hij bedoelt
vooral Tsjechoslowakije en Hongarije - kunnen voorbeelden verschaffen voor het
Westen. Men wilde daar vooral afrekenen met de onmenselijke en onverbiddelijke
staatsraison, maar ook met de in eenzelfde historie en ideologie wortelende technische
rationaliteit, waar de macht en het voordeel een zelfde onverbiddelijke werking
hebben op het lot van vele enkelingen als die vervloekte staat. Niet het onpersoonlijke
westerse rationalisme, maar de in de persoonlijke ervaring wortelende kritische
fenomenologie van Jan Patocka, een leerling van Husserl, vormde de voedingsbodem
voor de voormalige Praagse dissidenten. Een hernieuwde democratie en een
gerevitaliseerde samenleving zal die sporen dienen te blijven dragen.
De humane geest die uit de levensloop en de geschriften van deze representant van
het ‘Vrije Oosten’ spreekt, komt op vele plaatsen op gespannen voet te staan met
een aanzwellend economisch liberalisme, dat letterlijk en figuurlijk geen grenzen
kent. Sterker gezegd: zou de geest van het vrije oosten zelf misschien als voorbeeld
kunnen dienen voor de hervormingen die nodig zijn in eigen land?
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3 Over het zelf-corrigerend vermogen van de Nederlandse samenleving
Ik zou de krachtprestatie van de democratische revolutie van 1989 vooral willen zien
in het vermogen zichzelf als gehele samenleving te corrigeren. Dit vermogen tot
zelfcorrectie is in ons eigen land niet sterk ontwikkeld; bij individuele personen noch
bij grote organisaties en al helemaal niet bij de overheid. Het onbewuste gevaar van
de spectaculaire koerscorrectie in Oost-Europa kan zijn dat de noodzaak van een
eigen koerscorrectie hier niet meer gezien wordt. Natuurlijk behoeft de democratische
grondslag van de eigen samenleving geen radicale wijziging, maar de vraag waar en
hoe de eigen Nederlandse (en West-Europese) samenleving zich zelf nog zou kunnen
en moeten corrigeren, dringt zich op naar aanleiding van alle gebeurtenissen over de
grens. Is de eigen Nederlandse samenleving nog zo vitaal dat een aantal hardnekkige
sociale vraagstukken kunnen worden aangepakt, zodanig, dat volkomen vastgekoekte
systemen en vastgeroeste gedragspatronen inderdaad kunnen worden veranderd en
op een nieuwe leest geschoeid?
Als men de nieuwe Miljoenennota en de Troonrede leest krijgt men niet die indruk.
Een beleid van voortmodderen, van kleine aanpassingen en stapjes, die vermoedelijk
voortkomen uit de aan het zicht van de burgers onttrokken coalitie-gevechten.
Moeizaam voortgaan en vooruit schuiven maakt inderdaad geen vitale indruk. Zelfs
het tot leerstuk verheven hoofdstuk over ‘Sociale vernieuwing’ brengt weinig nieuws,
is al nauwelijks vernieuwend te noemen en stelt de diagnose verkeerd: bestuurlijke
vernieuwing is belangrijker dan een systematische zelf-correctie van belangrijke
maatschappelijke stelsels en systemen.
Men weet ook eigenlijk niet in welke richting zo'n koersverandering zou moeten
gaan. De ene coalitiepartij, het CDA, wijst naar zichzelf en naar het vage, oningevulde
begrip ‘zorgzame samenleving’ (alles wat eerder zorgzaam heette, mag nu sociale
vernieuwing genoemd worden), de andere partij, de PvdA wijst ook naar zichzelf en
naar verbleekte symbolen van sociaal beleid (alles wat vroeger linkse gemeentepolitiek
heette, mag nu sociale vernieuwing genoemd worden). Er zijn coalitie-gevechten,
er is geen door beide partijen bewust gewenste en nagestreefde coalitiepolitiek.

4 De noodzaak van koerscorrecties
Maar toch biedt de Miljoenennota op vele plaatsen meer dan voldoende aanleiding
tot een krachtige aansporing tot maatschappelijke zelfcorrectie. Over problemen en
gevaren zijn de ‘Miljoenennota’ en de ‘Hoofdpunten van het regeringsbeleid 1991’
zeer duidelijk en wie door de vreselijke clichés van de Troonrede heen kan kijken,
vindt ook daar nog voldoende alarmerende berichten. Laat ik er enkele opsommen
(hierbij laat ik de technisch-financiële problemen van staatsschuld en
staatsschulddekking buiten beschouwing, hoewel die blijkens de tabel op pagina 29
van de Miljoenennota verontrustend genoeg zijn):
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a) ten aanzien van de Trias Economica: arbeid, inkomen, uitkering
Ondanks de sinds 1985 herstelde economische voorspoed is het de Nederlandse
samenleving tot nu toe niet gelukt het hoge aantal werklozen drastisch te verlagen,
tegelijkertijd een groeiend aantal vacatures te vervullen, een constante stijging van
WAO-gevallen tegen te gaan, de deelname aan de arbeid te vergroten en een groeiend
aantal allochtone werknemers/sters op te nemen. (pagina 11-15 van de Hoofdpunten).
Een programma als ‘Arbeid voor velen’ naar analogie van het vroegere ‘Hoger
Onderwijs voor velen’ is er niet bij. Door de economisch gunstige vooruitzichten in
diverse bedrijfstakken en de blijvende stagnatie op het uitkeringsfront, dreigt de
inkomenspolitiek zelfs gevaren op te leveren. Met zo'n groot leger
uitkeringsgerechtigden is drie procent loonstijging het maximaal aanvaardbare, maar
is er enig vooruitzicht op het zelfcorrigerende vermogen van de sociale
zekerheidssystemen? Nee! Men denkt nog steeds dat de Stelselherziening van 1988
een herziening van het stelsel is geweest en men schenkt nog steeds geen aandacht
aan werkelijke sociale innovaties (d.i. sociale vernieuwing), die onder andere door
de WRR in 1985 zijn voorgesteld op het terrein van de sociale zekerheid.
b) ten aanzien van de Trias Politica: wetgeving, berechting en de ongebonden burger
Ondanks de inspanningen van vorige kabinetten, is het de Nederlandse samenleving
tot nu toe niet gelukt een in alle sferen van de samenleving doordringende criminaliteit
te verminderen. Het gezag van de wet is afgenomen. Hoe kan iemand, die vooral het
eigen voordeel op het oog heeft, gedwongen worden een rit met de tram te betalen?
Hoe kan iemand er toe gebracht worden zich aan een redelijke snelheidsgrens in het
verkeer te houden? Hoe kan iemand, die zich zelf niet aan de wet houdt, bewapend
is en misdadige plannen heeft, door de plaatselijke politie gestuit worden? Het
onzichtbaar gesloten sociale contract van de nationale samenleving blijkt niet goed
te werken, sterker: steeds minder personen voelen zich nog contractpartij. De morele
grondslag van een rechtsbestel wordt overwoekerd door een calculerende burger,
die zich aan de wetten houdt als het uit komt en zich er niet aan houdt, als het even
niet uit komt of als het regelrecht voordeel oplevert. De koopman heeft het fragiele
Kantiaanse plichtsbesef bij menig burger verdrongen.
Wijst de gemakzuchtige ongebondenheid van de burger aan de wetten niet op de
noodzaak van een grondige zelfcorrectie van het nationale systeem van gezag en
gehoorzaamheid? Moeten de door de rechter te geven straffen op aanwijzing van de
minister-president inderdaad toch maar strenger? Levert de aangekondigde wijziging
van de rechterlijke organisatie een verbetering van efficiëntie in de berechting? Kan
de samenleving als geheel het veel gevraagde zelf corrigerend vermogen nog
opbrengen en vooral: in welke richting moet de koerscorrectie gevonden worden?
Tegenover dit in Troonrede en Miljoenennota gesignaleerde probleem van de
criminaliteitspreventie staat de traditionele tolerantie en de uit de zeventiende eeuw
stammende internationale gastvrijheid van Nederland. Wordt het probleem van de
toenemende criminaliteit opgelost met afnemende tolerantie en heeft dit de nodige
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gevolgen voor de positie van vreemdelingen en vluchtelingen op onze nationale
bodem? Hoe is een ‘humaan doch effectief verwijderingsbeleid’ (pagina 48 van de
Hoofdpunten) ten aanzien van asielzoekers te rijmen met het zelfbeeld van de
Nederlandse natie? Of is ook op dit punt een zelfcorrectie op zijn plaats? (zie hiervoor
de volgende paragraaf).
c) ten aanzien van de Trias Educativa: techniek, wetenschap en onderwijs
Ondanks het feit dat al jaren geleden de toestand van het technische beroepsonderwijs
als dringend knelpunt is aangewezen, stoeit de minister van Onderwijs in de begroting
van 1991 nog steeds met de gedachte dat de kosten voor zo'n maatschappelijke
voorziening door het bedrijfsleven gedragen moet worden (pagina 61). Dat vijftien
jaar geleden dit bedrijfsleven uit geldnood de voorzieningen in het kader van het
leerlingwezen al had afgestoten en dat zij dat weer zullen doen als het even niet goed
uit komt, wordt maar vergeten. De tekorten van technisch goed geschoold personeel
op de arbeidsmarkt - en deze tekorten zullen de komende jaren alleen maar groter
worden - worden niet door een actief onderwijsbestel aangepakt.
Financiële zorgen dringen alle educatieve zorgen uit de Onderwijsbegroting. Steeds
meer studenten krijgen studiefinanciering, maar het rendement van al die studies
blijft bedroevend laag (pagina 62 van de Hoofdpunten). Nu de studenten steeds meer
moeten gaan betalen voor hun onderwijs wordt het systeem en het niveau van de
onderwijsvoorzieningen alleen maar slechter, want grootschaliger en bureaucratischer.
De stelselherziening van 1982, de zgn. Tweefasenstructuur, dreigt zonder een gezonde
tweede fase op een termijn van tien à vijftien jaar tot een zichtbare en internationaal
schadelijke verlaging van het tertiaire onderwijspeil in Nederland te leiden. Het
antwoord van deze minister is een verdere beperking van de studieduur en
leeftijdgebonden onderwijsrechten (pagina 62) in plaats van een werkelijke innovatie
van de onderwijscultuur in Nederland en een drastische rendementsverbetering.
Universiteiten en hogescholen, die in de voorafgaande periode grote vrijheid van
handelen hebben gekregen zouden met die vrijheid kunnen laten zien, dat zij als een
van de weinige organisaties een zelfcorrigerend vermogen bezitten, maar het tegendeel
lijkt waar te zijn: onder het luide onderlinge marktgeschreeuw van
top-top-top-kwaliteit verbrokkelt het hoger onderwijs tot een massale marathonloop
met duizenden uitvallers en achterblijvers, waar de arbeidsmarkt eigenlijk zit te
springen om goed en snel afstuderenden. Het onderwijs verwordt van een stelsel van
gelijke kansen tot een stelsel van gemiste kansen.
d) ten aanzien van de Trias Naturalis: massaconsumptie, mobiliteit en milieu
Ondanks de duidelijker wordende tekenen van een nijpende milieusituatie blijkt het
onvermogen tot zelfcorrectie in de West-Europese landen nergens zo sterk als in het
milieubeleid. Waar de grenzen van de groei al twintig jaar geleden zichtbaar werden,
groeit in West-Europa en spoedig vermoedelijk ook in Oost-Europa het autopark
evenredig met het aantal mestvarkens. De particuliere consumptie is met het econo-
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misch herstel zelf ook weer hersteld en dat doet bij velen het vermoeden rijzen dat
milieuvriendelijke verpakking van de massaconsumptie voldoende is. De berg
geproduceerd afval stijgt sneller dan de afvalverbrandingsinstallaties aan kunnen
(pagina 75 Hoofdpunten). Het milieubeleid loopt het gevaar zich vooral te moeten
gaan toeleggen op de handhaving van de vele milieu-maatregelen, die algenomen
zijn. Milieuhandhaving wordt dan rechtshandhaving en de aandacht voor
noodzakelijke veranderingen in leefpatronen verdwijnt naar de achtergrond. Het
beleid reageert op de uiteinden van de causale keten van problemen en ziet zelfs geen
kans meer om aan structurele correcties van het daaraan ten grondslag liggende
systeem toe te komen. De eertijds luid aangekondigde maatregelen leggen het af
tegen de eisen van de economie. Het aanwakkeren van milieuverantwoordelijkheid
krijgt geen gevolg in vernuftige vernieuwingen, die het gedrag van burgers
daadwerkelijk een andere koers doen uitgaan.

5 De lankmoedigheid van nationale (sub)systemen
In het licht van bovenstaande probleemreeks maakt de Miljoenennota een matte
indruk. De vernieuwingen betreffen de volgehouden koppeling van lonen en
uitkeringen, de uitkering ineens voor de minima en de infrastructurele voorzieningen,
die vooral investeringen in ‘human capital’ betreffen (scholing, banenpools en gelden
voor sociale, lees bestuurlijke, vernieuwing). Aan een begin van analyse van de
problemen komt dit kabinet in zijn allereerste eigen begroting niet toe. Bij het meest
opvallend aangepakte probleem, het terugdringen van het aantal arbeidsongeschikten,
wordt geen analyse gegeven van de oorsprong en de ontwikkeling van het probleem,
maar volstaat men met het uitroepen dat het vanaf 1991 afgelopen moet zijn met de
groei van het aantal arbeidsongeschikten. De minister en de bij het probleem
betrokkenen lijken een beetje op de man die op het strand met luid geroep de golven
probeert tegen te houden om aan te spoelen. Zonder een poging tot correctie van het
systeem van de arbeidsongeschiktheid zal het niet lukken met de voorgenomen
maatregelen het - onrustbarende hoge - aantal te stabiliseren.
De arbeidsongeschiktheid kan echter model staan voor een groot aantal sociale
systemen in Nederland, die bedoeld waren om problemen op te lossen maar uitgelopen
zijn op zelfstandige probleemhaarden: de bijstand, de werkloosheidsverzekering, de
studiefinanciering, het asielbeleid, het politie-en justitiebeleid. Als men eens een
dwarsdoorsnede durft te maken van al deze nationale systemen, dan valt een aantal
kenmerken bij alle systemen op, zeker in vergelijking met gelijksoortige systemen
in het buitenland. Het eerste kenmerk is dat men erg gemakkelijk in het systeem
terecht komt en er tegelijk heel erg moeilijk weer uitgeschreven raakt. De
systeemdrempels zijn laag: de WAO is al in de beginperiode (1968-1979) door
werkgevers en werknemers gebruikt als gemakkelijke afvloeiing om de
structuurwerkloosheid te verbergen. De WAO-cijfers voor de textielindustrie waren
nog laag in 1968 maar zeer hoog in 1979, bij de definitieve neergang. De cijfers over
een reeks van jaren weerspiegelen de probleemindustrieën en zijn geen goede
aanwijzing voor de al dan niet
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slechte arbeidsomstandigheden (de bouwnijverheid, bekend om de slechte
werkomstandigheden scoorde over alle jaren hoog). Economische motieven lagen
ten grondslag aan de laagdrempeligheid van de toegang tot het systeem van de WAO.
Vervolgens speelden juridische en medische automatismen bij de registratie en
verwerking van alle gevallen binnen het systeem een rol voor het binnen houden van
de cliënten, die binnen het systeem beter af waren dan buiten het systeem. Door de
oprekking van de wettelijke begrippen en van de percepties van ziekte en gezondheid,
kreeg het systeem in de loop van tien luttele jaren een kenmerk van lankmoedigheid:
het ene geval leek op het andere geval, het echte duidelijke ongeval had (juridische)
consequenties voor het andere net-echte ongeval en dat had weer consequenties voor
het bijna niet- echte geval. Ten slotte werd het steeds moeilijker echt van onecht,
echt van vals te onderscheiden, hetgeen zeer ten nadele is voor de authentieke echte
arbeidsongeschikten. Het volume groeide en bijna niemand kon greep krijgen op
deze interne dynamiek.
Eenzelfde dynamiek is te bespeuren zowel bij het systeem van studiefinanciering
als bij het asielsysteem. Bij de nieuwe studiefinanciering zijn zo goed als alle
(financiële en geschiktheids-) drempels weggehaald. Men komt gemakkelijk in het
systeem en er is een grote prikkel om volop van het systeem te genieten. De controle
binnen het systeem is net als bij de WAO lankmoedig: men kan twee jaar verlummelen
zonder dat dit voor een bureaucratisch ‘slimme’ student een derde gefinancierd jaar
verhindert. De werkelijk slimme student(e), die in drie jaar het volledig vereiste
programma doorloopt ondervindt geen enkel verschil met de traditionele
feeststudent(e). Geen wonder dat in de afgelopen jaren het aantal studenten zeer is
toegenomen, maar het studierendement steevast laag is gebleven.
Veel sociale systemen bezitten in Nederland soortgelijke lankmoedigheid met als
toppunt het systeem van opsporing, vervolging en berechting van wetsovertredingen.
Het systeem is gunstig in lankmoedigheid als er voor de burger wat te halen valt,
het is eveneens gunstig lankmoedig als die burger wat heeft in te leveren of heeft te
betalen. Het werkt naar twee kanten en meer en meer is het voor alle rangen en
standen gaan gelden.

6 Sociale vernieuwing als zelfcorrectie van systemen
De vraag die zich hierbij opdringt is: bezitten we nog het vermogen om de grondslag
van dergelijke systemen systematisch te corrigeren? Is de wil tot zo'n zelfcorrectie
nog aanwezig? Zou sociale vernieuwing niet meer inhouden dan de verbetering van
de gemeentelijke boekhouding doordat het daadwerkelijke sociale innovaties van
systeemcorrigerende aard ontwerpt?
Theoretisch zijn er drie antwoorden op de lankmoedigheid van sociale systemen,
waarvan het eerste het meest genoemd wordt, maar zeker niet het beste zal blijken
te zijn:
1) verscherp de selectie en de controle;
2) organiseer op veel kleinere schaal;
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3) meng de kenmerken van twee systemen en maak een half-om-halfsysteem.

De eerste oplossing leidt tot scherpere selectie bij de WAO-ingang, bij de toetreding
tot het (hoger) onderwijs, bij asielaanvragen, en leidt aldus tot minder cliënten;
omgekeerd leidt het bij werkloosheid en bij de opsporing en berechting van
wetsovertreders eveneens tot strengere controle en hier tot meer cliënten. Het geeft
een algehele verharding van de organisatie en het culturele klimaat. De Nederlandse
samenleving heeft - wellicht vanwege de decennialange coalitiepolitiek - een afkeer
van deze strenge duidelijkheid: men zegt niet gauw en niet graag nee. Maar de andere
kant van deze medaille van de lankmoedigheid van het systeem is een groter wordende
en steeds scherper zichtbaarder bureaucratische willekeur: willekeur bij de toelating
of toetreding, van de behandeling tijdens en van de uittreding en uitzetting. Een
lankmoedig systeem is niet per se beschaafder dan een streng systeem met duidelijke
signalen.
De tweede oplossing is veel aantrekkelijker en verschaft een waarlijk sociale
vernieuwing: laat de ondernemingen voor hun eigen arbeidsongeschikten zorgen
(zoals thans gebruikelijk in de Scandinavische landen). Dat verhindert enerzijds dat
deze worden ‘afgeschoven’ naar een anoniem, bureaucratisch systeem met alle
lankmoedigheidskenmerken, anderzijds spoort het de ondernemingen aan zo
zorgvuldig mogelijk met hun werknemers/sters om te gaan. De verplichting om
arbeidsongeschikten in dienst te nemen (de lijn van de Miljoenennota) verandert in
een verinnerlijkt beleid te zorgen dat er zo weinig mogelijk arbeidsongeschikten
ontstaan.
Op analoge wijze kan men het absurde bureaucratisch en grootschalig geworden
onderwijs weer tot menselijke en educatieve proporties terug brengen met
vermoedelijk snel zichtbare verhoging van rendement en onderwijsplezier. Een
kleinschalige arbeidsbemiddeling zal de effectiviteit hiervan ontegenzeggelijk snel
verbeteren. De al voorgestelde en hier en daar in praktijk gebrachte
wijkpolitie-systemen zullen soortgelijke effecten hebben als bij de andere systemen:
vergroting van effectiviteit en plezier in het werk. De consequenties van deze
oplossing is echter een zeer grote diversiteit en dus ongelijkheid in behandeling en
prestaties. De voordelen van de kleine schaal moeten worden afgewogen tegen de
voordelen van de bureaucratische gelijkheidspretenties van de grote technische
systemen.
De derde oplossing is gebaseerd op dé sociale innovatie van de jaren tachtig: het
door Douben voorgestelde partiële basisinkomen, dat neerkomt op een verlaging van
de uitkering voor al diegenen, die arbeid kunnen verrichten met gelijktijdige vrijlating
van alle hoofd-, bij- en nevenverdiensten. Als men dit voorstel niet voor de hele
bevolking tegelijk laat ingaan (zoals in het oorspronkelijke WRR-voorstel) maar
uitsluitend voor alle categorieën uitkeringsgerechtigden tussen de achttien en
vijfenvijftig jaar, dan kan het mes naar vele kanten gaan snijden: verlaging van de
arbeidskosten, vergroting van het aanbod van halftijdse en tijdelijke banen, geen
bureaucratische controle op handel en wandel van uitkeringsgerechtigden, gelijke
rechtsbedeling voor mannelijk en vrouwelijke
uitkeringsgerechtigden/arbeidsparticipanten, een krachtige aansporing voor vrouwen
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C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

188
welijke werknemers). De drie begrippen van de in onze samenleving zo cruciale
Trias Economica zouden er drastisch door veranderen. De arbeid zou een scala van
werkzaamheden gaan bevatten, die weer betaalbaar en betaald gaan worden; het
inkomen wordt een individueel inkomen en de uitkering wordt een startsubsidie voor
nieuwe en andere activiteiten.

7 Een goed span?
De zo kenmerkende passiviteitsbevorderende werking van het huidige systeem van
sociale zekerheid en de bestaande lankmoedigheid van de andere systemen zouden
met een combinatie van deze drie antwoorden of met de nodige variaties in de
antwoorden daadwerkelijk kunnen worden gekeerd. Men hoeft het niet met alle
details van deze systeemcorrecties eens te zijn, maar van een regering die vorig jaar
met veel tam tam een heel programma van ‘Sociale Vernieuwing voor de Jaren
Negentig’ heeft afgekondigd, had men toch wel bij de eerste presentatie iets van een
koerswijziging mogen verwachten. Zonder dergelijke richtingaanwijzingen blijkt
sociale vernieuwing niet veel meer te zijn dan de haastig gevonden coalitielijm. De
huidige coalitie lijkt te zeer op een span met twee paarden, die allebei telkens een
andere kant uit willen gaan, in plaats van een goed span, dat de kar zo'n tien jaar zou
willen trekken.
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Deel 3
Overheidsbeleid, Recht en Orde

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

191

17 Het recht als instrument van overheidssturing?
1 Inleiding: recht als instrument?
Onder de indruk van de successen in wetenschap en techniek in de 19e eeuw en onder
invloed van een zich snel moderniserende samenleving keerden een aantal
rechtsgeleerden en juristen zich af van de traditionele rechtswetenschap - een sterke
formalistische dogmatiek - en bekeerden zich tot een progressieve, moderne,
wetenschappelijke rechtsopvatting. In Duitsland was het vooral Rudolph von Jhering
met zijn boek onder de veelzeggende titel Der Zweck im Recht (1877), in Frankrijk
F. Geny Méthode d'interpretation et sources en droit privé positif (1899). In de
Verenigde Staten werd de invloed van de nieuwe rechtsopvatting het sterkst. Begonnen
in 1881 met O.W. Holmes' The common law kreeg zij een programmatische vorm
in de twee befaamde artikelen van R. Pound in 1911 en 1912 The scope and purpose
of sociological Jurisprudence. Dit artikel was reeds voorafgegaan door twee kleinere,
namelijk The need of a sociological Jurisprudence (1907) en Law in the books and
law in action (1910).
Pound formuleerde het veelzeggendst het nieuwe van deze rechtsopvattingen: het
recht moest gezien worden als een instrument van sociale beheersing, waarvan de
aanwending door middel van wetenschappelijke analyse kon worden vergroot. De
term die hij hiervoor lanceerde was het befaamde social engineering. Juristen werden
de ingenieurs van het sociale leven, net zoals de technici erin geslaagd waren op
wetenschappelijke leest geschoeide kennis van de natuur te benutten. Pound is
aanwijsbaar beïnvloed door Von Jhering's opvattingen over de rol van belangen en
doeleinden in het recht. Het interessante van deze nieuwe opvattingen, die de
historicus Morton White zelfs bestempelde als een ‘revolt against formalism’, was
het feit dat juristen zich zelf plaatsten in een progressief maatschappelijk kamp, dat
streefde naar maatschappelijke hervormingen, begeleid door wetenschappelijke
kennis en naar erkenning van democratische waarden. De nieuwe wereld vormde
inderdaad een betere voedingsbodem voor deze opvattingen dan het oude Europa,
waar de juristen traditioneel de vertegenwoordigers bleven van de oude standen en
van de oude rechtsopvatting, die het recht zag als een formeel gesloten en hiërarchisch
gestructureerd systeem, niet gericht op maatschappelijke doeleinden of hervorming.
De Amerikaanse beweging wordt onder verschillende benamingen beschreven:
het Amerikaanse realisme (Llewellyn, Frank, Cardozo), sociologische rechtsleer
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(Pound) of instrumentalisme (Holmes, Gray, Dewey). Filosofische invloeden zijn
aanwijsbaar zowel van het utilisme van Bentham (vooral op Holmes (Pohlman 1984))
alsook van het pragmatisme van Peirce, James en Dewey (cf. Schuyt 1983). Summers
vat de gehele beweging ondanks de soms grote individuele verschillen samen onder
de noemer pragmatisch instrumentalisme. Deze benaming is in zoverre gelukkig dat
het zo duidelijk het instrumentale karakter van het recht naar voren brengt (Summers
1980).
De lotgevallen van de Amerikaanse beweging en haar grote invloed op het latere
rechtsdenken in de Verenigde Staten kunnen hier niet besproken worden. Niettemin
kan een korte karakterisering van de uitgangspunten van deze rechtsopvatting en de
op de uitgangspunten geleverde kritiek een nuttig hulpmiddel zijn bij de beoordeling
van de hedendaagse discussie over het recht als instrument.
Deze hedendaagse discussie gaat merkwaardigerwijs nogal vaak voorbij aan de
lering die men zou kunnen trekken uit de lotgevallen van het pragmatisch
instrumentalisme in de periode 1900-1940. Benamingen als ‘de sturende functie van
het recht’ ‘recht als stuurinstrument’ of ‘instrumentenleer’ (Geelhoed) roepen dezelfde
vragen op als die indertijd gesteld werden aan de ‘instrumentalisten’.
Vooronderstellingen van deze groep over de inwerking van het recht op sociale
verhoudingen en sociale processen, werden in de loop van de tij d als te naïef
ontzenuwd, terwijl al te optimistische verwachtingen over de rol van de (sociale)
wetenschappen bij de effectiviteitsbepaling van juridische instrumenten inmiddels
eveneens getemperd dienen te worden. Ten slotte hebben zich ook in de rechtsfilosofie
en in de waardenleer ontwikkelingen voorgedaan, die een al te gemakkelijke scheiding
tussen doelen en middelen in het recht bekritiseerd hebben. De inmiddels groeiende
populariteit van een nieuw instrumentalisme - wederom onder de druk van een
technische beheerszucht en maatschappelijke hervorming - hoeft toch niet te betekenen
dat de ideeëngeschiedenis zich zal moeten herhalen.

Korte karakteristiek van het instrumentalisme
De voorstelling van het recht als ‘instrument van’ of als ‘middel tot’ past in een
begrippenkader dat bewust of onbewust uitgaat van aan de techniek ontleende
metaforen (cf. Witteveen 1985). Het gaat uit van een opvatting van maatschappelijke
instituties die zich tot elkaar verhouden als onderdelen van een machine. De relaties
tussen de onderdelen kunnen door wetenschappelijke analyse vrij precies en
nauwkeurig worden vastgesteld en door experimenteel onderzoek nader worden
verfijnd. De geest die het juridisch instrumentalisme ademt is die van het laboratorium;
de maatschappij zelf vormt dit laboratorium. Er wordt uitgegaan van een nauwe
samenwerking tussen wet en sociale wetenschap. Er is sprake van een mechanisch
wereldbeeld (cf. Russelman 1984). De voornaamste uitgangspunten van deze
rechtsbeschouwingen kunnen als volgt worden geformuleerd.

1. Het recht is neutraal ten opzichte van het nagestreefde doel
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Recht als middel veronderstelt noodzakelijkerwijs een doel. In de doel-rationaliteit
(cf. Webers ‘Zweck-rational Handeln’) gaat het om het vinden van het meest geschikte
of meest efficiënte middel. De verschillende instrumenten die het recht biedt kunnen
derhalve onderzocht worden op deze efficiënte eigenschappen. Ze zijn onderling
inwisselbaar, indien dit nodig is. Zo worden het contract, de rechtspraak, wet- en
regelgeving of subsidiëring allemaal als neutrale instrumenten gezien, die geen
intrinsieke eigenschappen bezitten, maar slechts hun waarde ontlenen aan het beoogde
doel. De doel-middel rationaliteit bepaalt de inzetbaarheid.

2. Het recht is ondergeschikt aan de politiek gekozen waarden
Zoals een auto ‘gehoorzaamt’ aan zijn bestuurder, zo gehoorzaamt het recht aan de
democratisch vastgestelde doeleinden. Met deze opvatting sloot het pragmatisch
instrumentalisme zich aan bij de egalitaire opvattingen over democratie. Niet een
elite, maar het gehele volk telt mee en wordt via het stemrecht ook meegeteld bij de
vaststelling van de uiteindelijke doelen. Dit kwam dicht in de buurt van een soms
letterlijk opgevat politiek majoritarisme. Voor het instrumentalisme echter is vooral
van belang dat de doeleinden los van de instrumenten en voorafgaande aan de keuze
van de instrumenten worden opgesteld. De doelstellingen die worden nagestreefd
zijn uitwendig aan het recht. Pas nádat deze zijn vastgesteld, worden de middelen in
relatie gebracht met de doelen. In dit uitgangspunt blijkt het mechanische karakter
van het instrumentalisme het sterkst. Het vindt zijn sterke pendant in de opvattingen
over de verhoudingen tussen recht en politiek, tussen wetgever en uitvoering en
tussen wetgever en rechter.

3. Recht is stuurmiddel vanuit een centrum
Zoals de auto niet door verschillende passagiers tegelijkertijd in verschillende - soms
elkaar tegengestelde - richtingen kan worden gestuurd, zo kan het recht niet
verschillende doeleinden tegelijk dienen. Een hiërarchie van doeleinden dient dan
tenminste te worden opgesteld. Hierbij komt bijna noodzakelijkerwijs het accent te
liggen op een bestuurlijk centrum, van waaruit gestuurd wordt. Een gedecentraliseerde
besluitvorming en ordening van menselijke relaties blijft theoretisch wellicht nog
wel mogelijk, maar in de praktijk leidt de botsing van meningen tot de onderlinge
waardering van de meningen. Aangezien het democratische uitgangspunt (zie 2) aan
elke mening theoretisch evenveel waarde hecht, worden de meningsverschillen
meestal niet op argumenten beslecht, maar door pragmatische kwantificering of het
ontwerpen van speciale niet-inhoudelijke procedures van geschilbeslechting.

4. Recht is consequentie-gericht
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Aan de effecten kent men de wet. De gevolgen van het handelen vormen het
voornaamste beoordelingspunt voor de juridische instrumenten. Niet de dogmatische
inpassing in een formeel systeem, maar de dynamiek van het sociale leven is bepalend
voor de evaluatie van de instrumenten. Een constante herziening - in het licht van
de effecten - is derhalve gewenst. De effecten zelf kunnen worden getoetst aan de
extern vastgestelde doeleinden. De balans van positieve en negatieve effecten, van
positieve
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en negatieve neveneffecten kan per maatregel worden opgemaakt. Is de balans
negatief, dan dient het middel bijgesteld te worden.

5. De wetenschap is de werkplaats van de wet
Zoals een auto regelmatig wordt gereviseerd in een daartoe perfect geëquipeerde
werkplaats, zo dient ook het recht door wetenschappelijke analyse en onderzoek
gereviseerd te worden. Een grote plaats wordt toegekend aan de - toenmaals opkomende sociale wetenschappen. Soms ging men zover dat van het recht een
empirische wetenschap gemaakt werd (bijvoorbeeld Underhill Moore (1943)).
Predictie vormde het kenmerk van deze wetenschap (de predictie-theorie van Holmes,
die in de praktijk echter minder heet werd gegeten dan hij op papier beleden werd).
De spanning tussen normen en feiten werd vaak op naïeve manier ten gunste van de
feiten beslecht (vergelijk de zogenaamde breakfast jurisprudence van J. Frank). Het
gezag dat aan de wetenschappelijke analyse werd toegekend was groot en in het licht
van de daaropvolgende ontnuchtering van de (sociale) wetenschappen
verbazingwekkend optimistisch.

Kritiek op het instrumentalisme
De hier te summier geformuleerde uitgangspunten werden niet steeds door alle
vertegenwoordigers in gelijke of in dezelfde extreme mate gedeeld. Enkele
uitgangspunten zijn ook onderling tegenstrijdig, zoals het gezag van de wetenschap
en het gezag van de meerderheid. In de loop van de beweging werden steeds meer
stellingen ernstig bekritiseerd en als onhoudbaar ontmaskerd. Zo bekritiseerde Morris
Cohen al vroeg de vaak extreme uitgangspunten van J. Frank (cf. Hollinger 1975:
165-201). De voornaamste criticus van het instrumentalisme echter was de
rechtsfilosoof Lon Fuller. Fullers rechtsfilosofie ging op bijna alle punten van lijnrecht
tegenovergestelde principes uit.
1. Tegenover de neutraliteit van het recht stelde Fuller het uitgangspunt dat het
recht beschouwd moest worden als een intrinsieke waarde, als een waarde die
in zichzelf waard was nagestreefd en behouden te worden. Binnen het recht
belichaamden de verschillende juridische instituties (zoals het contract, de
rechtspraak, de centrale regel) verschillende waarden, die niet ten opzichte van
elkaar inwisselbaar waren. Fuller beklemtoonde de adequaatheid van de
verschillende rechtsinstellingen ten opzichte van verschillende eisen die uit het
samenleven voortvloeiden. Hieruit worden de grenzen van de werkzaamheid
van de verschillende juridische instellingen zichtbaar (1981: 47-64). De middelen
zijn derhalve niet waarde-neutraal.
2. Het recht dient niet ten alle tijde ondergeschikt te worden gemaakt aan de
politieke (meerderheids) besluiten. Het recht kan als maatschappelijke institutie
op gespannen voet komen te staan met de politiek. Een waardenpluralisme werd
gesteld tegenover een zijns inziens onhoudbaar politiek monisme, waarbij men

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

het eens geworden is over de maatschappelijke doelen. Fuller vindt het
onwaarschijnlijk (en ongewenst) dat volledige consensus over doelen bereikt
wordt.
3. De regulering van sociale verhoudingen kan het beste aansluiten bij de intrinsieke
kenmerken van sociale interacties (Fuller 1981: 211-249). Slechts in die gevallen
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waarbij de doeleinden van de betrokken personen te zeer van elkaar verschillen,
moeten algemene regels of procedures de gedragsvoorschriften opstellen, maar
waar er een grote mate van vrijwillige coöperatie is (zoals bij contracten en bij
vrijwillige organisaties) dient het recht zo weinig mogelijk als sociaal
controlemiddel ingezet te worden. Het recht groeit uit sociale interactie
(‘emergent law’) en niet andersom.
4. De effecten van het recht kunnen vaak niet beoordeeld worden zonder een
grondige discussie over de beoogde doeleinden of andere waarden. De
mechanische toetsing van middelen ten opzichte van doelen en van effecten en
neveneffecten is slechts schijn. Fuller verwerpt het denken in doelen en middelen
als te geforceerd. Middelen bevatten in hun aanwending reeds veel
waardebepalingen en doelen verwijzen steeds weer naar andere doelen. Vele
onaflankelijk van elkaar geformuleerde doelen lossen op in de elusieve sfeer
van zeer abstracte en vaak tegenstrijdige waarden (zoals gelijkheid, vrijheid,
rechtvaardigheid).
5. Wat recht en rechtvaardigheid is, kan niet door een empirisch wetenschappelijke
analyse worden uitgemaakt en evenmin door uitsluitend te letten op een
meerderheidsoordeel. Over wat recht (vaardig) is, dient geargumenteerd te
worden, waarbij - volgens Fuller - sommige argumenten beter en juister zijn
dan andere. Een rechtswetenschap en een rechtspraktijk, die dergelijke
normatieve argumentaties achterwege laat vanwege een beroep op ‘de
wetenschap’ verwaarloost haar specifieke taak en maatschappelijke opdracht.

De rechtsopvatting van Fuller staat op alle punten volstrekt tegenover de
uitgangspunten van het instrumentalisme. Ondanks de al vrij vroeg geuite kritiek
van Fuller heeft het pragmatisch instrumentalisme echter school gemaakt in de
Verenigde Staten. Haar invloed doet zich nog steeds sterk gelden. Bovendien komen
aan het instrumentalisme verwante denkwijzen en rechtsopvattingen telkens weer
terug in de discussie. In Nederland wint het denken in termen van instrumenten steeds
meer veld ten opzichte van de meer normatief gerichte rechtsopvattingen. Zelfs de
opvatting dat recht niet meer is dan een empirische wetenschap, wordt telkens op
gezette tijden gehoord en werd in Nederland door Crombag verdedigd (1980). Het
gelóóf in het instrumentele karakter van het recht is zelf een sociaal fenomeen dat
nadere reflectie behoeft.
Het thema ‘Overheidssturing en Recht’ zal derhalve niet voorbij kunnen gaan aan
de in het verleden reeds uitvoerig gewisselde gedachtengangen en pro's en contra's.
Ik wil deze discussie hierna overzichtelijk toespitsen op drie theoretische posities,
die kunnen worden ingenomen met betrekking tot de relatie overheidssturing en
recht. Ten eerste kan men het extreem of enigszins gematigde standpunt van het
instrumentalisme innemen: sturing door het recht. Bewust of onbewust nemen degenen
die de mechanische metaforen in het recht hanteren, deze positie in, soms zonder de
instrumentalistische uitgangspunten volledig te onderschrijven. Men laat zich
eenvoudig door de metaforen in verleiding brengen. Overigens brengt de empirische
analyse in de rechtssociologie van de effecten en de effectiviteit van wettelijke
maatregelen zélf reeds de nodige relativering aan van het strenge geloof in het
instrumentele karakter
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van het recht (zie verder paragraaf 2).
Ten tweede kan men het standpunt innemen dat alle sturing door de overheid per
definitie in rechtsvormen dient te worden ondergebracht. Een overheid kan eenvoudig
niet buitenwettelijk opereren zonder daarbij de kritiek van burgers of de controle
door rechters te riskeren. De overheid stuurt met recht. In deze positie wordt echter
aan het recht een ruime, niet-instrumentele betekenis toegekend, zodat ook
zelfstandige op waarden gebaseerde rechtsbeginselen principieel deel uitmaken van
het recht (zie paragraaf 3).
Ten derde kan men het standpunt innemen dat recht onder bepaalde nader aan te
geven omstandigheden op gespannen voet komt te staan met het sturingsstreven van
de overheid. De pre-occupatie met het bereiken van gestelde doelen brengt met zich
mee dat sturingsactiviteiten ééndimensionaal worden en dat het doel de middelen
gaat heiligen. Resultaat-denken en resultaathandelen is op vele maatschappelijke
terreinen reeds ingeburgerd en aanvaard. De erfenis van Bentham is niet onbeheerd
gebleven. Het recht echter roept een halt toe aan dit eenzijdige resultaat-gerichte
optreden: recht contra sturing. Deze derde positie weerspiegelt het oude conflict
tussen nut en recht, tussen toekomstgerichtheid en het aan de hand van regels, normen
en beginselen vaststellen wat behoorlijk is (geweest) in de verhouding tussen partijen
(zie paragraaf 4).

2 Overheidssturing door het recht
Over de mogelijkheden om door middel van rechtsregels en juridische instituties
maatschappelijke activiteiten te sturen, is vrij veel empirisch onderzoek aanwezig.
Als men uit deze stapel onderzoekliteratuur echter heldere aanwijzingen of
voorschriften zou willen halen voor de verhoging van de sturingsmogelijkheden, dan
komt men bedrogen uit. Voor een heel groot deel komt dit voort uit de terminologische
onduidelijkheden, die samenhangen met begrippen als ‘effectiviteit’, ‘sturing’ en
‘sociale gevolgen’. Wanneer is een rechtsregel effectief? Bij 100 percent
normconformgedrag of slechts indien daarnaast tévens de maatschappelijke doeleinden
van de regel worden bereikt. Bij eenvoudige voorbeelden kan men de begrippen
‘effectiviteit’, ‘doelbereiking’, ‘normconformiteit’ nog wel toepassen. Als men de
verkeersveiligheid wil verhogen, kan men de maximum snelheid op de autowegen
bij wet regelen en deze wet als instrument gebruiken. Men kan de effecten van
controle door de politie min of meer vaststellen. Empirische relaties tussen controle,
het percentage normconformiteit, effectiviteit en doelbereiking, kunnen worden
vastgesteld. De interpretatie van deze relaties laat echter - ook bij de hele eenvoudige
voorbeelden - reeds moeilijkheden zien. Sommige zullen beweren dat de begeerde
verkeersveiligheid niet bereikt wordt door verlaging van de maximumsnelheid, maar
juist door verhoging (bevorderen van doorstroming van het verkeer, wegnemen van
anti-gevoelens voor de betuttelende maatregelen, bevorderen van eigen
verantwoordelijkheid). De eventueel gevonden relatie tussen de variatie in het aantal
verkeersongevallen en de variatie in maximum snelheid en politietoezicht hoeft geen
causale relatie te zijn,
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maar kan een gevolg zijn van een niet bestudeerde derde factor (bijvoorbeeld
wegligging, verkeersdrukte, weersomstandigheden en dergelijke).
Ten slotte kan men wijzen op de moeilijkheid dat, indien blijkt dat het beoogde
doel ‘verkeersveiligheid’ bereikt wordt door een zeer intense en frequente
politiecontrole, dit doel in conflict komt met andere beoogde doelen, zoals ‘vrijheid
van overmatig toezicht op het handelen van burgers’, of met de noodzakelijk aan het
toezicht verbonden hoge kosten. De meest eenvoudige voorbeelden van
effectiviteitsbevordering door het recht roepen al de meest ingewikkelde vragen op.
Het recht bestaat echter niet uit alleen maar eenvoudige rechtsregels, maar vooral
uit ingewikkelde juridische instituties. In de empirische discussie over effectieve
sturing door het recht dient derhalve onderscheid gemaakt te worden tussen:
a. de effectiviteit van bepaalde, eenvoudig te isoleren regels, waarvan het beoogde
doel duidelijk is en duidelijk is geformuleerd;
b. de effectiviteit van bepaalde regels, die subjectieve rechten en plichten toekennen
aan burgers of organisaties, maar waarbij nog niet duidelijk vastligt hoe deze
rechten en plichten precies zijn te interpreteren, zodat rechterlijke uitspraken
nodig zijn om de regels te verfijnen en te preciseren;
c. de effectiviteit van regels of combinatie van regels, die tesamen zeer abstracte
doeleinden dienen, (bijvoorbeeld ‘orde’ of ‘vrijheid’), waarover een permanente
discussie gevoerd kan en moet worden.
Bij de eerste onder a. genoemde mogelijkheden kunnen de maatschappelijke
omstandigheden opgesomd worden, waaronder rechtsregels effectief werken. Ook
kan de werkingskracht van verschillende juridische instrumenten empirisch worden
nagegaan. Voorbeelden hiervan zijn in de rechtssociologische literatuur vooral te
vinden in het verkeersrecht en vooral de diverse maatregelen om het rijden onder
invloed van alcohol te bestrijden (Ross e.a. 1970). Daarnaast is het milieurecht en
de wettelijke bestrijding van milieuvervuiling bestudeerd (Nagel 1975).
Als voorbeeld van de reikwijdte van dergelijke empirische studies wijs ik op het
onderzoek van de Amerikaanse rechtssocioloog Stuart Nagel. Hij vergelijkt allereerst
juridische met niet-juridische maatregelen en vervolgens de juridische maatregelen
onderling. Hierbij komt hij tot een onderscheid in drie categorieën van maatregelen,
die een aflopende effectiviteitsverwachting hebben. Maatregelen met een hoge
effectiviteitsverwachting bij de sturing van milieubewust gedrag zijn: beloningen,
belastingaftrek, subsidies en rechterlijke bevelen. Maatregelen met een middelbare
effectiviteitsverwachting zijn: civielrechtelijke sancties, openbare publikatie van de
namen van overtredende bedrijven, het afsluiten van selectieve contracten door de
overheid met ‘gehoorzame’ bedrijven. Maatregelen met lage effectiviteitsverwachting
ten slotte zijn boetes, gevangenisstraf en de niet-juridische maatregel van het
overreden van de bedrijven tot goed gedrag (Nagel 1975: 341-357).
De uitkomsten van deze eerste en de laatste categorie maatregelen zijn in
overeenstemming met bestaande inzichten dat in het algemeen gedrag beter te
veranderen is met beloningen dan met straffen. Zolang de sturing door recht zich
vooral zal behelpen met negatieve sancties (straffen en boetes) zal de effectiviteit
niet optimaal zijn. Zodra sturing door recht echter veelvuldig gebruik zou gaan maken
van positieve
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sancties, van speciale subsidie-technieken, belastingvrijstellingen en selectieve
contracten - die alle dus empirisch een hoge effectiviteitsverwachting kennen - komt
een aantal vragen van normatieve of van rechtspolitieke aard op. Hoe is een beloning
voor ‘gehoorzaam’ gedrag juridisch te verenigen met de reeds bestaande algemene
verplichting tot gehoorzaamheid aan wetten? Is er sprake van discriminatie van de
niet of minder gehoorzame bedrijven wanneer de overheid normconformiteit gaat
‘afkopen’ met selectieve contracten of belastingvrijdom? Deze en dergelijke vragen
moeten rechtsfilosofisch nog verder doordacht worden, waarbij de aloude tegenstelling
tussen het emprisch-constateerbare en het normatief-toelaatbare opnieuw aan de orde
zal komen.
Het voorbeeld van Nagel wijst ook op andere aspecten, namelijk het verschil in
normadressanten. Tot welke categorie burgers of actores richten zich de maatregelen?
Bij verkeersrecht zijn dit meestal (niet altijd: denk aan de fiets- of autofabrikanten)
handelende personen. Bij het milieurecht zijn dit meestal handelende rechtspersonen,
ook wel corporatieve actoren genoemd.
Er bestaan structureel verschillende kenmerken (cf. Galanter 1974: 95-110) in het
gedrag van personen en rechtspersonen, ook al zijn deze voor het recht gelijk. In het
patroon van normconform gedrag werken deze verschillen door. Onder bepaalde
marktvoorwaarden zijn ondernemingen te beschouwen als gehoorzame actores. De
rationeel-bureaucratische structuur van grote organisaties sluit goed aan bij de
rationeel-bureaucratische wetgeving. Grotere ondernemingen ontduiken minder snel
ingewikkelde loon- of arbeidswetgeving dan kleinere of marginale ondernemingen.
Het bestaan van een eigen grote personeelsafdeling of loonadministratie werkt bijna
perfect mee met de vaak wisselende wetgeving. Veel hangt bij het gedrag van
ondernemingen af van de economische voordelen van niet-normconform gedrag.
Prisoners-dilemma's vinden hun uitweg in een roep om legislatieve maatregelen,
juist om de produktiecondities voor alle bedrijven in beginsel niet te ver uiteen te
laten lopen. Maar juist het bestáán van een prisoners-dilemma vormt op zichzelf
weer een economische prikkel tot ontduiking of niet-naleving van wettelijke
maatregelen. In het algemeen zou men kunnen zeggen dat ‘corporate actors’
voorbeelden zijn geworden van rationeel-handelende burgers, voor wie voor- en
nadelen van wettelijke maatregelen in een calculatie in een winst- en verliesrekening
kunnen worden opgenomen.
Bij burgers als adressanten van maatregelen spelen vaak totaal andere factoren
een belangrijke rol: emoties, attitudes, waardenbeleving en ideologische opvattingen
(Muir 1967). Sturen van het gedrag van individuele burgers of zelfs groepen van
burgers vormt derhalve letterlijk een hoofdstuk apart. De eeuwenlange ervaring in
het strafrecht met de afschrikwekkende werking van straf- en strafbedreiging, die
niet tot hoge effectiviteitsverwachtingen geleid heeft, betekent een voldoende
relativerende waarschuwing.
Over het algemeen heeft onderzoek in de rechtssociologie aan het licht gebracht
dat instrumenteel gedrag van burgers - dat wil zeggen gedrag dat een uitkomst is van
enige vorm van calculatie zoals in de afweging tussen belastingontduiking met enig
geldelijk voordeel tegenover de kans op betrapping met enig geldelijk nadeel - beter
valt te sturen met instrumentele maatregelen dan gedrag dat nog volledig is ingebed
in
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normatieve waardenbeladen gedragspatronen en instituties. De pogingen tot snelle
sociale veranderingen van huwelijksrecht in het prille revolutionaire Rusland na 1917
wordt hierbij vaak als ‘cause célèbre’ aangehaald.
Theorievorming over de empirische mogelijkheden tot sturing door recht staat
nog volledig in de kinderschoenen (Dolbeare 1974). Het onderzoek dienaangaande
is zéér fragmentarisch en heeft telkens betrekking op een bepaald rechtsgebied of
maatschappelijke sector, zodat generalisatie tussen sectoren niet goed mogelijk is.
Daarnaast ontbreekt een stevig begrippenapparaat, waarin de verschillende elementen
op logische wijze zijn geordend: wat is bijvoorbeeld de relatie tussen
normconformiteit, effectiviteit en doelbereiking? Wat is de relatie tussen concrete
doelen en abstract geformuleerde doelen in de wetsteksten? Wat is de relatie tussen
geïsoleerde doelen en complexe doelen, etc. etc.?
De conclusie uit deze bespreking van de empirische reikwijdte van de
meest-eenvoudige wettelijke maatregelen met duidelijke doelformulering (mate van
geluidshinder, mate van alcoholgebruik, mate van waterverontreiniging) kan zijn dat
zelfs déze maatregelen al te complex zijn om in een eenvoudig doel-middel schema
opgenomen te worden. Reeds bij deze maatregelen komen principieel normatieve
vragen over recht en rechtstoepassing aan de orde. Ook de empirische waarde van
de bevindingen is (nog) niet overtuigend. A fortiori zullen de bewuste
sturingsmogelijkheden van de meer complexe en juridisch nog niet beslechte
wettelijke maatregelen (in deze paragraaf onder b. en c. genoemd) niet al te groot
zijn. De instrumentalistische visie op recht moet derhalve zowel normatief als
empirisch als te simplistisch worden beoordeeld. Sturing door recht zal principieel
moeten uitgaan van een zelfstandige rol van recht en rechtinstellingen, waarbinnen
een bepaalde graad van sturing door de overheid kan worden bereikt. De sturing die
het recht bewerkstelligt in de samenleving, verloopt langs lijnen van institutionele
inbedding, langs historisch gegroeide juridische instituties zoals contract, eigendom,
vertegenwoordiging, erfrecht en dergelijke. De ‘sturing’ is veeleer indirect dan direct
en verloopt veeleer geleidelijk dan terstond op afroep door het publiek.

3 Overheidssturing met het recht
Alle overheidshandelen is op een of andere manier gebonden aan regels en
rechtsbeginselen. Voorzover het overheidshandelen gericht is op sturing van
maatschappelijke activiteiten zal het recht op één of andere manier aan de orde zijn.
Overheidssturing zonder juridische instrumenten, bijvoorbeeld overreding van de
burgers tot een bepaald gewenst gedrag, zoals niet-roken, is niet alleen weinig effectief
gebleken, maar roept in de gevallen waarin het wèl effectief wordt, veel normatieve
vragen op. Een paternalistische overheid die zonder wettelijke basis zou weten wat
goed is voor zijn burgerkinderen, komt in strijd met een lange en sterk verankerde
rechtstraditie.
Bij overheidssturing ondergaan de te sturen verschijnselen derhalve een juridische
transformatie: de verschijnselen worden opgenomen in een stelsel van positief recht,
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waarin nieuwe verplichtingen en rechtsaanspraken samen gaan vloeien met bestaande
verplichtingen en rechtsaanspraken en waarbij de uitvoering van het ingewikkelde
stelsel wordt beheerst door de toetsing aan algemene beginselen van recht. Inzicht
in de sturingscapaciteiten van de overheid zou derhalve gebaat zijn bij een
nauwkeurige analyse van dit transformatieproces. Wat gebeurt er in het gedrag van
burgers en/of corporate actors wanneer bestaande specifieke aanspraken of wensen
en wenselijkheden door de overheid worden overgenomen in de vorm van een
wettelijke maatregel, die algemeen en abstract geformuleerd wordt en die in beginsel
op alle situaties kan slaan, die voldoen aan de geformuleerde juridische kenmerken.
Over de ingewikkelde verhoudingen tussen het abstract-juridische en concreet-sociale,
tussen het juridisch-algemene en het sociaal-bijzondere is nog weinig bekend. Toch
kan uit de ontwikkeling van belangrijke rechtsgebieden en de evolutie van wettelijke
maatregelen de zelfstandige dynamiek van de juridische transformaties worden
afgeleid. Het sociaal-zekerheidsrecht schiep niet alleen een stelsel van wettelijke
maatregelen met verplichtingen en rechten, maar bracht tevens normatieve
verwachtingen en nog niet gerealiseerde of erkende nieuwe rechtsaanspraken op
gang. Met andere woorden: de juridische transformatie schiep een eigen momentum
en dynamiek. Deze dynamiek kan de oorspronkelijke doeleinden van de sturing verre
in de schaduw stellen en zorgen voor beheersproblemen. De opkomst van de discussie
over beheersbaarheid van de sociale zekerheid en van ‘sturende’ maatregelen kan
juist gezien worden in het licht van het over het hoofd gezien hebben of ‘geen rekening
gehouden hebben’ met deze eigen dynamiek van het gestuurde veld. Sturen betekent
vooruitzien. In dit geval dienen derhalve de tweedegraads-effecten van de juridische
transformaties in het kader van overheidssturing nauwlettend bestudeerd te worden.
Ik wil dit aan de hand van een tweede voorbeeld verduidelijken. Het betreft hier
een nog niet op grote schaal ingevoerd verschijnsel van ‘positieve discriminatie’,
bijvoorbeeld van vrouwen of leden van etnische minderheidsgroepen.
Indien de overheid op grond van politieke doeleinden zou besluiten op grotere
schaal deze zogenaamde positieve discriminatiemaatregelen te gaan nemen, zal dit
noodzakelijkerwijs gepaard gaan met een uitbreiding van het aantal formele regels
én met een grootscheepse introductie van wettelijke bureaus ter ondersteuning of
controle van de overheidsmaatregelen. Daarnaast zullen personen zich gaan beroepen
op in het huidige positieve rechtsstelsel bestaande en erkende rechten. Kortom: de
transformatie van eventueel gewenst overheidsbeleid in juridische termen, categorieën
en regels leidt voorspelbaar tot moeilijk te voorziene tweedegraads en zelfs
derdegraads gevolgen. Dàt er dergelijke gevolgen zullen optreden is te voorzien,
wélke gevolgen dit precies zullen zijn, is veel moeilijker te voorzien. Burgers zullen
proberen juist de tegendraadse activiteiten op te sporen, die de effecten van de nieuwe
maatregelen in hun voordeel of ter vermindering van hun nadelen zullen doen
verkeren.
Sturen met recht vereist derhalve grote stuurmanskunst, omdat het náást de politiek
geïnspireerde sturing de gevolgen van de juridische transformaties in ogenschouw
moet nemen, terwijl de richting van deze gevolgen vaak niet te voorspellen of te
voorzien is.
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4 Overheidssturing contra recht
Een actief sturende overheid wordt geconfronteerd met rechtsbeginselen, die van
een andere aard zijn en andere waarden beschermen dan de aard van de sturing en
de waarden die de sturing wil behartigen. Het recht stelt grenzen aan de macht van
de overheid. Dit betekent dat overheidssturing juridisch principieel begrensd is. Over
de preciese afbakening van de grenzen valt te twisten en wordt ook in de rechtszalen
onophoudelijk getwist. Belangrijker dan deze feitelijk vast te stellen juridische
begrenzing is echter het verschil in waarden, van waaruit in de twee werelden gewerkt
wordt. De wereld van de sturing valt nooit helemaal samen met de wereld van het
recht, onder andere al omdat de voornaamste dragers van deze werelden slechts in
één sfeer werkzaam zijn. De verschillen in waarden zijn opvallend en worden vaak
in een discussie over sturing over het hoofd gezien.
Het recht is in principe retrospectief. Sturing daarentegen prospectief. Het recht
stelt meestal posities ten opzichte van elkaar vast (zoals in een civiel geding). Sturing
daarentegen is er meestal op gericht om posities ten opzichte van elkaar te wijzigen.
Het recht stelt zich ten doel een aantal intrinsieke waarden te bewaken en te bewaren.
Sturing wil juist aan andere waarden prioriteit geven en is per definitie niet intrinsiek,
maar juist extrinsiek gemotiveerd, namelijk door de gestelde maatschappelijke doelen.
Het recht is erop gericht macht in te perken of althans binnen de juridische
bevoegdheden ingeperkt te houden. Sturing is er vaak op gericht het machtsbereik
uit te breiden ten behoeve van de te bereiken doeleinden. Voor het recht zullen doelen
slechts onder zéér specifieke omstandigheden de middelen heiligen. Voor sturing
bestaat constant de verlokking het doel te stellen boven de middelen.
In deze opsomming van tegengestelde accenten die telkens gelegd worden in het
volvoeren van maatschappelijke activiteiten is een principiële spanningsverhouding
tussen sturing en recht af te leiden. Natuurlijk doen goede bestuurders er goed aan
met deze tegenstrevende, soms tegenstrijdige eigenschappen van het recht rekening
te houden. Een goede bestuurder dient derhalve eigenlijk een goed jurist te zijn, maar
in de praktijk van de sturing zullen de botsingen en de wederzijdse afbakening van
sferen niet te vermijden zijn. Het recht geeft juist de grenzen van de sturing aan,
relativeert een eenzijdigheid in het nastreven van maatschappelijke doeleinden en
draagt aldus op autonome wijze bij aan de realisering van bepaalde, voor het recht,
intrinsieke waarden. Maatschappelijke sturing die deze intrinsieke waarden buiten
beschouwing laat, zal vroeg of laat haar legitimiteit verliezen. Rechtsopvattingen,
die zoals het radicale instrumentalisme aan deze intrinsieke eigenschappen van het
recht theoretisch noch praktisch een plaats toekennen, schieten te kort in hun
verklaringswaarde en in hun gerechtigheidsaanspraken.
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18 Gebonden aan maat en regel: leven in een rechtsstaat
1 Inleiding
Sommige personen of dingen ga je pas waarderen als ze er niet meer zijn. Dan komen
reacties voor van ‘had ik maar dit’, ‘had ik toen nog maar dat’. Misschien zal deze
erg menselijke ervaring ook gelden voor de rechtsstaat. Wat de rechtsstaat werkelijk
betekent in het dagelijkse leven, ga je vooral ervaren en waarderen, als die rechtsstaat
er niet meer is. De vele vanzelfsprekendheden van een rechtsstaat, ervaart men vooral
in aperte onrechtsituaties, bijvoorbeeld tijdens de Duitse bezetting of in totalitair
geregeerde landen. Deze situaties worden gekenmerkt door:
- willekeurige bevelen;
- overdadig gebruik van staatsgeweld, het 's nachts oppakken van personen;
- een willekeurige uitvoering van regels: je weet nooit waar je aan toe bent;
- als gevolg hiervan een verspreiding van angst en onzekerheid;
vage aanklachten, waarbij de bescherming van het strafrecht en vooral van het
strafprocesrecht wegvalt.

Ik begin dit hoofdstuk met een eerste constatering: als we de rechtsstaat als object
van studie nemen, dan gaat het in de eerste plaats om de uitoefening van staatsmacht.
Het eerste slachtoffer van een verdwijnende rechtsstaat is het strafrecht. De Engelse
dichter Auden heeft daaraan toegevoegd: het tweede slachtoffer is de taal. Waar de
rechtsstaat verdwijnt, verschijnen de holle woorden, het onrealistische taalgebruik,
de insinuerende kwalificaties. Het is in gewone tijden moeilijker zich te realiseren
wat de rechtsstaat in werkelijkheid betekent. Om dit toch naar voren te halen probeer
ik het accent te leggen op de vraag: hoe en waarin ervaren burgers de
vanzelfsprekendheden van de rechtsstaat. In het tweede deel sta ik stil bij de
confrontatie van overheidssturing, uiteraard nader te omschrijven, met de idee van
de rechtsstaat. Deze confrontatie valt uiteen in drie punten: 1) de grenzen die de
rechtsstaat stelt bij directe pogingen van de overheid het maatschappelijke leven in
bepaalde richting te sturen; 2) een vergelijking van het denken in termen van
overheidssturing met het denken in termen van recht en rechtsstaat, hetgeen ik de
indirecte begrenzing wil noemen; 3) een confrontatie van het rechtsstatelijke denken
met hetgeen twee Amerikaanse deskundigen op het gebied van de informatie ‘de
droom van Descartes’ ge-
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noemd hebben: de idee dat zoveel mogelijk menselijke en maatschappelijke
activiteiten kunnen worden ingericht volgens de moderne eisen van de
informatietechnologie. Welke consequenties kunnen deze moderne ontwikkelingen
hebben voor de rechtsstaatidee?

2 De idee van de rechtsstaat
Het gaat hier niet om de historisch-politieke wording van de idee van de rechtsstaat.
Veel daarvan mag bekend worden verondersteld. Ik wil aansluitend op een juridische
interpretatie een sociologische interpretatie geven, waar wat mee te doen valt. Dat
wil zeggen waarmee in de hedendaagse situatie in onze Nederlandse samenleving,
waar alles zo ogenschijnlijk keurig en fatsoenlijk verloopt, een kritisch oog en oor
kan worden opengehouden om symptomen van veronachtzaming van de idee van de
rechtsstaat, van licht verval of van door economische redenen ingegeven
vergeetachtigheid, te onderkennen. Voor als het plotseling te laat is en we dan zeggen:
‘hadden we toen maar beter geluisterd’.
Op basis van de drie door Donner (1957) aangegeven kenmerken van een rechtsstaat
kom ik tot de juridische interpretatie. De drie kenmerken zijn:
1. De besluitvorming in een staat gaat volgens het geven van algemene regels en
niet via ad hoc beslissingen;
2. De regels worden zoveel mogelijk vastgesteld door het wetgevende orgaan, niet
primair door het uitvoerende orgaan;
3. Er dient voldoende rechtsbescherming te zijn en beroep mogelijk te zijn op een
onafhankelijk rechterlijk orgaan, die de uitvoering van regels toetst.

Het gaat dus vooral om rechtsbescherming tegen de overheid. De idee van de
rechtsstaat komt voort uit de wens van burgers van een staat, om niet willekeurig
behandeld te worden, dat wil zeggen niet regel-loos, op grond van vage normen of
op grond van ad hoc-bevelen, niet principe-loos en ook uit de wens van burgers niet
onderworpen te worden aan excessieve uitoefening van staatsmacht. Het recht bindt
de macht aan maat en regel. Uit deze wensen vloeien concrete rechtsbeginselen voort
zoals het materiële en formele rechtsgelijkheidsbeginsel, het beginsel van de scheiding
van de openbare en de privé-sfeer, de hoofdbeginselen van het strafrecht; geen
strafbare handeling zonder een daaraan voorafgaande strafbepaling en van het
strafprocesrecht, geen veroordeling en straf zonder deugdelijk bewijs.
In de kern komt de idee van de rechtsstaat in een juridische interpretatie neer op
een moeizaam ontwikkelde beschavingsregel, namelijk dat de machthebber zichzelf
aan de regels en de beginselen van het recht houdt, ook als het hem niet goed uitkomt,
of als het onverwachte of ongewenste consequenties heeft, bijvoorbeeld een
veroordeling van die machthebbers zelf.
De sociologische interpretatie van de idee van de rechtsstaat is een bepaalde aanvulling
op de juridische kern en geeft een veralgemenisering van het beginsel dat macht
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en machtsuitoefening wordt gebonden aan regels. Sociologisch zou ik de idee van
de rechtsstaat als volgt willen proberen te formuleren:
‘overal waar macht wordt uitgeoefend in een samenleving, zullen er regels moeten
komen om die macht aan banden te leggen, maat te laten houden en om die macht
verantwoording te laten afleggen, redenen te laten geven voor de genomen
beslissingen’.
Het gemeenschappelijke van die twee interpretaties zit uiteraard in de idee van de
reductie van willekeur. Het verschil zit in de uitbreiding van de werkingsfeer van
het beginsel. Bij de juridische interpretatie gaat het vooral om de staatsmacht, bij de
sociologische om in principe elke vorm van machtsuitoefening, ook in de particuliere
sfeer, bijvoorbeeld in de sfeer van een arts en een aan zijn of haar autoriteit en
medische macht overgelaten stervende persoon.
Deze uitbreiding van de ideé van de rechtsstaat naar al die situaties waar door
mensen macht over mensen wordt uitgeoefend, stelt ons voor de opgaaf zowel een
goede omschrijving en beschrijving te geven van het maatschappelijke fenomeen
‘macht’ alsook om met die beschrijving ‘macht’ op vele plaatsen in de samenleving
te lokaliseren, ook daar waar die niet snel gezien of verwacht wordt.
Deze sociologische interpretatie is sterk beïnvloed door het werk van Selznick
(1969) en biedt het grote voordeel dat het rechtsstaatbeginsel zo een analyse mogelijk
maakt van het leven in de rechtsstaat anno de tweede helft van de twintigste eeuw.
Zo zou bekeken kunnen worden of en hoe beschavingswinst in onze samenleving
kan worden vastgehouden. Men zou een soort Sachsenspiegel van de twintigste eeuw
kunnen samenstellen, bestaand uit de vele vanzelfsprekende toepassingen van het
rechtsstaatbeginsel. Spreekt het beginsel echter wel vanzelf? Wordt macht, overal
waar die wordt uitgeoefend, wel getoetst aan maat en regel? In het onderwijs, waar
leerlingen onderworpen zijn aan vaak moeilijk te controleren macht van docenten;
in de huisvesting bij de toewijzing van woningen aan kleurlingen in onze samenleving;
op het werk in de sfeer van werkgevers en werknemers; na het werk, of na het verlies
van werk waar in de sfeer van de semi-publieke uitvoeringsorganen van de sociale
zekerheid de machtsonderhorigheid van gerechtigden die van de onderhorigheid aan
de staat kan evenaren; in de sfeer van de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg?
Wordt nog wel eens stilgestaan bij de vraag aan welke beginselen van recht een
zelfstandig werkende therapeut(e) zich te houden heeft bij de behandeling van
cliënten? In de bejaardenzorg waar mensen na een werkzaam leven in een soms
hoogst betuttelende sfeer vernederd kunnen worden, waarbij het kordate optreden
van politieagenten in het niet valt? In de sfeer van de gezinsverhoudingen, waar
paternalistische macht de eigen regels kan stellen? De autoritaire staat wordt vaak
als een hecht en heilig gezin voorgesteld en in hechte en heilige gezinnen wordt niet
steeds het geloof in de rechtsstaat ontwikkeld. Ten slotte strekt het leven in een
rechtsstaat zich ook uit tot het sterven in een rechtsstaat, de veiligheid die men dient
te behouden om aan het einde van een leven niet zonder controle in handen te vallen
van een deskundige, die naar eigen willekeurige inzichten te werk gaat. Hier wordt
de controle op macht en machtsuitoefening concreet ingeroepen uit angst om niet
meer zelf over de meest
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eigen dingen te kunnen beslissen.
Als men op deze manier en met toepassing van de sociologische interpretatie van
de rechtsstaat-idee een analyse maakt van het leven in een rechtsstaat, kan blijken
hoe groot de wil en de bereidheid is om dat idee in stand te houden en hoe zeer
maatschappelijke veranderingen aan die bereidheid afbreuk doen door te suggereren
dat regels verouderen of verouderd zijn.
Nu zal een jurist kunnen zeggen dat in alle hier genoemde sferen van
maatschappelijke activiteiten, rechtsbeginselen ontleend aan de idee van de rechtsstaat,
reeds werkzaam zijn en worden toegepast. Dat de uitbreiding van de staatsactiviteit
mede werd ingegeven om ongecontroleerde machtsuitoefening, ook in de private
sfeer, juist te verminderen of onder toezicht te stellen. Dat is juist, maar deze juistheid
beperkt zich tot de juridisch gepositiveerde, dat wil zeggen in het positief recht
opgenomen controle. Maar een van de eigenaardige eigenschappen van
maatschappelijke macht is nu juist dat het, gelijk bloed, overal kruipt waar het maar
gaan kan. Macht heeft het vermogen en de neiging zich juist te onttrekken aan controle
en aan banden en juridische bindingen. Om die primair maatschappelijke reden, lijkt
mij de sociologische aanvulling op de juridische interpretatie van de rechtsstaat van
belang. Nieuwe maatschappelijke veranderingen brengen nieuwe machthebbers, die
dan toch weer aan maat en regel moeten worden getoetst.
Ik wil dit deel over de interpretatie van de idee van de rechtsstaat afsluiten met
een citaat van de Duitse schrijver Hermann Broch, een in de jaren dertig uit Duitsland
ontvluchte en in grote onbekendheid in Yale gestorven romanschrijver. Broch heeft
naast zijn bekende grote romans ook heel veel wetenschappelijke activiteiten ontplooid
met name op het gebied van de mensenrechten en de massapsychologie. In zijn
juridische geschriften geeft Broch vier mogelijke verhoudingen aan tussen recht en
macht:
1. Right makes Might, recht maakt macht;
2. Might makes Wrong, de macht schept het kwaad;
3. Wrong makes Might, het kwaad eigent zich de macht en vervolgens het recht
toe;
4. Might makes Right, macht maakt recht.

Hij vat deze vier historische mogelijkheden als volgt samen:
‘De kompaskaart heeft de taak te wijzen van welke vier hoeken van de
wereld de wind van de geschiedenis blaast. Met deze inscriptie “Right
makes Might” wijst de naald naar het paradijs, met “Might makes Wrong”
naar het vagevuur, met “Wrong makes Might” naar de hel, maar met
“Might makes Right” naar het alledaagse leven op aarde. En omdat telkens,
keer op keer, de duivelsstorm dreigt te gaan heersen over de mensheid,
berust de mens meestal maar bescheidenlijk tevreden met het aardse “macht
maakt recht”, hoewel hij hoopt op een paar paradijselijke briesjes bijvoorbeeld als er op de hele wereld geen doodstraffen meer zouden
worden gegeven. Maar het wonder van “recht maakt macht” vereist
vooreerst en vooral dat recht wordt uitgerust met macht.’ (Broch 1978)
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3 De sturende overheid en de rechtsstaat
Uit het voorgaande blijkt dat de idee van de rechtsstaat voor de overheid in ieder
geval een grote terughoudendheid oplegt: de overheid mag niet alles wat zij wil en
zij doet er goed aan ook niet alles te willen. Bovendien gelden de regels en beginselen,
die in acht moeten worden genomen bij elke vorm van machtsuitoefening a fortiori
voor de overheid. Een overheid die veel wil sturen en daartoe haar macht aanwendt,
loopt dus licht de kans te stoten op de grenzen die de rechtsstaat stelt.
Nu is het hele begrip ‘overheidssturing’ of ‘een sturende overheid’ nogal onbepaald
gebleven. Geelhoed gebruikte de term ‘sturing’ in verband met de overheid als een
van de drie hoofdfuncties van de overheid. Naast een ordenende en een garanderende
functie is er een sturende functie, vooral op het terrein van het economische leven
(Geelhoed 1983).
Zelf zou ik de term ‘overheidssturing’ of een ‘sturende overheid’ willen
omschrijven als een ‘op één doel gerichte machtsuitoefening, waarbij het bereiken
van af te bakenen doelen voorop staat’. We zijn dan in de sfeer van het befaamde
doel-middel denken. Sturende activiteit veronderstelt macht. De overheid zal de
macht over het stuur niet gauw kwijt willen raken, het stuur niet gauw uit handen
willen geven. De overheid wenst niet graag twee kapiteins op ‘het schip van staat’
(Witteveen 1985).
De stuurmetafoor leidt echter af van belangrijke zaken, zoals de inhoud van de
nagestreefde doeleinden en de maatschappelijke relatie tussen doelen en middelen.
Sturende activiteit veronderstelt ook inzicht in maatschappelijk handelen en men kan
soms verbaasd staan over het gebrek aan zo'n inzicht bij machthebbers (politici of
hogere ambtenaren) in de gewone vanzelfsprekendheden, die ten grondslag liggen
aan het maatschappelijk handelen van het te besturen veld. Een minister die voorstelt
een rijksdaalder te heffen op elk te verschaffen geneesmiddel hoopt met dit middel
(ik bedoel hier: instrument van overheidsbeleid, niet het geneesmiddel zelf) de kosten
van de gezondheidszorg te verminderen. Maar zelfs een in het veld goed om zich
heen kijkende apothekersassistent(e) kan al redelijk voorspellen dat het gedrag van
ziekenfondsverzekerden hierdoor dus zodanig zal gaan veranderen dat het juist leidt
tot het verschaffen van duurdere - niet onder de maatregel vallende - medicijnen. Zo
zijn er tal van illustere voorbeelden van quasi-sturende maatregelen die het
maatschappelijk veld alleen maar onoverzichtelijker hebben gemaakt, voor bestuurders
en bestuurden gelijkelijk. Uit te zoeken hoe dat toch komt lijkt me een belangrijke
wetenschappelijke opgave.
Mijn omschrijving van overheidssturing als op één doel gerichte machtsuitoefening
heeft het voordeel dat een sturende overheid niet gelijkgesteld wordt met een
socialistisch gerichte regering of met de verzorgingsstaat tout court. Natuurlijk sturen
socialistische regeringen graag in één bepaalde richting, maar voor het thema van
sturing en rechtsstaat is het belangrijk op te merken dat de bange vermoedens van
Friedrich Hayek in 1946, dat de verzorgingsstaat een einde zou gaan maken aan de
‘rule of law’, niet zijn uitgekomen. Integendeel: de moderne West-Europese
verzorgingsstaten hebben de beginselen van de rechtsstaat meestal serieus in acht en
ere gehouden. Er is een uitbreiding van rechtsbescherming gekomen en de staat is
inder-
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daad aan maat en regel gehouden. Zo zeer zelfs dat de econoom Pen, die in 1962
nog vriendelijke adviezen gaf over wat toen nog ‘welvaartsstaat’ heette, in 1984
uitriep, dat de overheid in de verzorgingsstaat een reus op lemen voeten was
geworden, een Gulliver, gebonden aan duizenden draadjes, die de burgers
beschermden in de vorm van wetten en regels, tegen de macht van de staat (Pen
1983). De verzorgingsstaat is een staat, waarin iedereen in zijn recht staat, schijnt
hij te willen zeggen en hij voegt daar aan toe dat juist wat minder regels staat en
samenleving ten goede zouden kunnen komen.
Hier doet zich een interessant verschijnsel voor: terwijl men een sturende overheid
vooral associeert met een veel willende en vooral goedwillende socialistische
Albemoeier, blijkt in het huidige tijdperk een sturende overheid vooral te verschijnen
in de gedaante van een retorisch terugtredende overheid, een naar het oude laissez
faire lonkende regering, die in de praktijk van het overheidsbeleid nu juist wèl veel
stuurt en met alle moderne middelen en instrumenten bestuurt.
In mijn omschrijving van overheidssturing past derhalve ook een
liberale-christendemocratische coalitie die per se de scheepsbouwindustrie in
Nederland wil redden en daartoe zich veroorlooft nogal vergaande bevoegdheden
en oncontroleerbare en in feite ook ongecontroleerde macht te leggen bij bepaalde
personen en instanties. Op één doel gerichte machtsuitoefening leidt vaak tot het uit
het oog verliezen van de prijs die het behalen van dat doel kost. Vanuit die eenzijdige
gerichtheid op een bepaald doel worden rechtsstatelijke drempels en hindernissen
erg gemakkelijk overschreden of soms zelfs botweg opzij geschoven.
In het eerste gedeelte heb ik de kern van de rechtsstaat omschreven, in juridische
zin, als het zich aan de regels en beginselen houden, ook als het niet goed uitkomt.
Een monomaan sturende overheid lijkt eerder in staat vastgelegde regels en beginselen
opzij te zetten, omdat het haar eventjes niet goed uitkomt. Daarmee worden deze
rechtsstatelijke beginselen opportunistische middelen, die gelijk aan andere middelen
van overheidsbeleid, naar believen kunnen worden gehanteerd of afgeschaft.
Een overheidsbeleid dat zeer eenzijdig op een of twee doeleinden is gericht,
bijvoorbeeld het terugbrengen van het financieringstekort, loop minstens net zo veel
kans om de grenzen van de rechtsstaat te verwaarlozen, ook al beoogt het beleid
precies het tegenovergestelde als een socialistische heilstaat. Hoe anders kan ik het
uitleggen dan als een niet ongevaarlijke gezichtsbeperking, wanneer een liberale
minister van Justitie serieus overweegt om de bewijslast bij bepaalde zware misdrijven
om te keren? Is hier een serieus beginsel van strafprocesrecht in het geding? Of
dezelfde minister, die louter omwille van de kostenbeheersing de verdediging in
bepaalde strafzaken wil afschaffen. Het afwegen van de juridische waarden van de
rechtsstaat tegen de economische kosten en baten van de daartoe noodzakelijke
juridische instellingen, brengt de confrontatie tussen sturing en rechtsstaat zichtbaar
naar voren. Het denken in termen van rechtsstaat, het vanzelfsprekend aanvaarden
van de lasten die de rechtsstaat met zich brengt, zowel in financieel als in
niet-financieel opzicht, is kennelijk uit de mode of uit de gratie aan het raken bij een
leidende politieke elite. Een minister-president die de rechter oproept tot het opleggen
van zwaardere straf-
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fen, hoewel hij er gelukkig nog bij zei dat hij wist dat hij volgens de staatsrechtelijke
arbeidsverdeling zo'n oproep eigenlijk niet behoorde te doen (Lubbers 1987). Waarom
doet hij het dan toch? Wetende of hopende dat ook rechters gevoelig zullen zijn voor
een door de minister-president himself aangespoorde publieke opinie? Het
terugdringen van de rechtsbescherming tegen de overheid in administratief-rechtelijke
zaken, werd ook door de minister-president genoemd.
Ten slotte wil ik nog noemen het terugdringen van de uitkeringen aan
verzetsdeelnemers/sters en andere oorlogsgetroffenen, uitsluitend omwille van de
kostenbeheersing. Worden wetten, die direct na de oorlog zijn aangenomen en die
naar de woorden van Koningin Wilhelmina na de Memorie van Toelichting ‘het
inlossen van een ereschuld’ beoogden, nu veranderd omdat het ons eventjes niet goed
uitkomt? Het Kantiaanse beginsel dat je je ook aan de regels houdt als het je enig
nadeel of ongemak bezorgt, wordt als drager van de rechtsstaatgedachte meer en
meer vergeten. Achtergrond van dit vergeten is naar mijn mening een ander type
denken en een ander cultureel waardenpatroon dat zich opdringt: een denken primair
in termen van arbeidsverdeling, kosten en baten van uitgesplitste en mathematisch
te definiëren eenheden. Ik wacht nog op het voorstel dat een politicus bezorgd over
de financiële middelen de idee oppert om de collegiale rechtspraak volledig af te
schaffen om de eenvoudige reden dat de arbeidsverdeling in de rechtspraak nog niet
voldoende gerationaliseerd is en dat alles volgens deze rekenmethode drie keer zo
snel en dus drie keer zo goedkoop kan worden georganiseerd. Deze door
sturingsoverwegingen ingegeven gedachtengang vergelijkt het rechtspreken, als het
zo uitkomt, met de Engelse treinmachinisten, die ook met één te veel het werk
uitvoerden, maar gaat helaas voorbij aan de onweegbare waarden, die aan het
rechtspreken ten grondslag liggen, namelijk het beraadslagen, het wikken en wegen,
het pro en contra gelijkelijk in beschouwing nemen, opdat een redelijk oordeel tot
stand komt.
Ik hoop dat ik met deze voorbeelden heb aangegeven, dat het thema sturing en
rechtsstaat geen vrijblijvend thema meer is, maar dat een sturende overheid verblind
kan raken door de zon van het moderne management.
Laat ik echter de confrontatie sturing en rechtsstaat systematiseren en ook de
keerzijde van de hedendaagse rechtsstaat niet ongenoemd laten.
Naar mijn voorlopige mening zou men op drie punten de confrontatie tussen
rechtsstaat en de sturingsidee kunnen analyseren, namelijk:
1. Bij directe sturing;
2. Bij de analyse van de ‘frames of mind’, de manier waarop over het oplossen
van problemen gedacht wordt en waarnaar ook wordt gehandeld;
3. Bij de confrontatie van de droom van Descartes en de rule of law.

ad 1. Directe sturing
Op het eerste gezicht lijkt het enigszins vermetel om overheidssturing te omschrijven
als ‘op één doel gerichte machtsuitoefening’. Immers indien wij naar case-studies
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van waarden en doelstellingen, waar specifiek overheidsbeleid rekening mee moet
houden. Dat is juist. Elke vorm van overheidsbeleid is multi-valued. Maar zodra de
overheid, specifieker zodra een departement of een afgepaalde overheidsinstantie,
bepaalde doeleinden gaat nastreven, dan verdwijnt die veel-waardengeladenheid om
plaats te maken voor gefragmenteerde doelgerichtheid. Er wordt een bepaald
beleidsdoel uitgestippeld, dat met zoveel mogelijk middelen gehaald moet worden.
Of het nu gaat om het terugbrengen van het aantal verkeersdoden per jaar op de
Nederlandse wegen, de volumebeheersing in de sociale zekerheid, de kostenbeheersing
in de bejaardenzorg, het terugbrengen van het aantal bedden per ziekenhuis, het
terugdringen van de criminaliteit, enzovoort. Kenmerkend voor deze voorbeelden
van sturende overheden is de eenzijdigheid in het formuleren van de doeleinden,
namelijk los van andere doeleinden van overheidsbeleid en los van zogenaamde
contextvariabelen, waaronder de context van de rechtsstaat.
Tweede kenmerk van deze sturingsactiviteiten is dat het meer en meer nog
uitsluitend gaat om gekwantificeerde streefdoelen: iets méér, maar meestal minder
en dat meer of minder wordt dan gewoonlijk wederom los van de context, waarin
verschijnselen optreden, gedefinieerd. De rationaliteit van het bereiken van de
doeleinden blijkt niet alleen gefragmenteerde, maar ook nog gekwantificeerde, dus
per definitie gereduceerde rationaliteit te zijn.
Het derde kenmerk is dat het nu vooral gaat om voorbeelden van beleid in een
situatie waarin overheidsvoorzieningen worden teruggedrongen. (Ik wil hier het
bekend bestuurdersslang ‘krimp’ niet gebruiken, omdat alleen de wind krimpt en dat
is een natuurlijke verschijnsel, dat niet door menselijk ingrijpen wordt veroorzaakt.)
Het is waar dat de rechtsstaatgedachte en de procedurele zorgvuldigheid die in
een rechtsstaat betaamt, veel moeilijker te handhaven zijn in neergaande dan in
opgaande economische omstandigheden. Dat zou een reden kunnen zijn om in tijden
van voorspoed toch voorzichtig te blijven met overvloedige overheidsvoorzieningen,
omdat die moeilijker ongedaan kunnen worden gemaakt (het vertrouwensbeginsel
in het administratieve recht ten aanzien van het intrekken van overheidssubsidie is
hiervan een directe toepassing).
Procedurele onzorgvuldigheden waren aanwijsbaar bij een aantal sturende
activiteiten van het vorige kabinet: in het welzijnsbeleid van de oud-minister Brinkman
van WVC, het onderwijsbeleid van oud-minister Deetman. Om bij dat laatste stil te
blijven staan. Hirsch Ballin heeft uitvoerig aangetoond, dat het bekende wetsontwerp
‘Selectieve groei en krimp universiteiten en academische ziekenhuizen 19871991’
op bepaalde plaatsen lijnrecht in strijd is met de Grondwet (Hirsch Ballin 1987). Ook
Geelhoed heeft de staatsrechtelijke manco's van zo'n recent voorbeeld van sturing
aangetoond (Geelhoed 1987). Wat mij nu verbaast - ik zeg uitdrukkelijk verbaast en
niet verbijstert, want daarvoor is deze zaak niet echt letterlijk van levensbelang - is
het gemak waarmee de minister, de Raad van State en de formele wetgever aan deze
zaken voorbijgingen. Het advies van de Raad van State repte er nauwelijks over, het
meldde slechts dat één woord verkeerd werd gebruikt in wetstechnische zin. Kortom,
procedurele onzorgvuldigheden worden op de koop toegenomen als de
sturingsactiviteit maar wenselijk en vanzelfsprekend wordt geacht. Wie be-
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waakt de bewakers als die veel zaken door de vingers gaan zien? Deze klassieke
vraag, die steeds bij de rechtsstaatdiscussie op de loer ligt, werd in de Hamlyn lectures
Pragmatism in English law door de bekende Engelse privaat-rechtsgeleerde Atiyah
(1987) beantwoord met de verwijzing naar professor Glanville Williams. Met andere
woorden, rechtsgeleerden hebben uiteindelijk de wetenschappelijke en
maatschappelijke taak te blijven zeggen dat bepaalde zaken juridisch niet door de
beugel kunnen.
Naast het voorbeeld van het hoger onderwijsbeleid kunnen het
gezondheidszorgbeleid, het gehandicaptenbeleid, het bejaardenbeleid, kortom het
beleid van maatschappelijk zwak staande groeperingen genoemd worden als het
terrein waarop met het oog op als urgent beoordeelde overheidsproblemen procedurele
onzorgvuldigheden en kleine, soms zelfs grotere inbreuken op de rechtsstaatgedachte
worden aanvaard. Die gedachte is niet meer bij iedereen zo vanzelfsprekend. Ik kom
nu tot de tweede confrontatie.

ad 2. Het rechtsstaatdenken en het sturingsdenken
In de confrontatie van twee soorten van denkwijzen wil ik allereerst beginnen met
mij af te vragen of de voorstanders van sturing eigenlijk geen gelijk hebben. Immers,
de zorgen en de problemen van de overheid zijn gigantisch. De overheidsfinanciën
moeten blijvend gesaneerd worden. De al maar oplopende kosten in tal van zorgsferen
moeten worden teruggebracht en daarom past hier niet goed het niet-flexibele
juridische gepuritaniseer. Het huidige overheidsbeleid vraagt om flexibiliteit.
Rechtsregels die voor langere tijd bevoegdheden van burgers of van overheidsorganen
vastleggen, moeten worden versoepeld. Zou het niet kunnen zijn dat dat oude
juridische denken niet ouderwets begint te worden en eigenlijk niet past bij onze
moderne, dynamische, technologisch geavanceerde, met moderne inzichten in leiding
geven en sturing uitgeruste poltieke en ambtelijke leiders? Sterker: men kan zich
afvragen of het juridische denken niet structureel verouderd begint te raken omdat
het op grote veranderingen in de maatschappij geen antwoord heeft.
Laat ik drie van die grote veranderingen noemen: terwijl het recht en het juridische
denken nog hoofdzakelijk vast blijven houden aan termen van persoonlijke
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (uiteraard met de bekende uitzonderingen
van strict liability), zijn in de huidige samenleving de echte verantwoordelijkheden
niet meer op personen of persoonlijke handelingen te traceren (RSV, ABP). De eisen
van organisaties moeten meer voorrang krijgen.
Ten tweede: terwijl het recht nog steeds schade wil vaststellen naar de dader en
de zichtbare causaliteit, komen de grootste schadebrengende factoren uit de anonieme
grootschalige sfeer van collectiviteiten en bedrijven, terwijl soms pas jaren later de
schadelijkheid aan het licht wordt gebracht. Zwijgt het recht waar de verrotting van
het milieu aan het licht komt?
Ten derde: waar het recht altijd heeft kunnen reageren op kleinschalige
overtredingen van enkelingen, heeft het bijna geen antwoord meer op de veelvuldige,
door talloze personen al dan niet tegelijk of in sequentie gepleegde delicten. Er zijn
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nieuwe zaken te reageren. Algemener stel ik dus de vraag of het recht niet waarden
ontleent aan een maatschappijvorm die vooral kleinschalige relaties en interacties
kent - de Romeinse samenleving uit het jaar nul of de christelijke samenleving uit
de middeleeuwen en de vroege industrialisatie, maar niet voor een samenleving die
gekenmerkt wordt door grootschaligheid, anonimiteit, massaliteit, bureaucratische
rationaliteit en dergelijke.
Ik wil het antwoord op deze vraag niet schuldig blijven. Naar mijn mening hebben
we hier te maken met twee manieren van denken en probleemoplossen. Het voorstellen
van zaken als uitsluitend nog beheersbaar en oplosbaar in systeemtermen met de
daarbij behorende analysetechnieken - kwantitatief niet kwalitatief, vooral lettend
op het belang van het systeem en niet op het belang van de constituerende elementen
van het systeem namelijk burgers, prescriptief niet descriptief - moet zelf als
probleemscheppend, als probleemcreërend worden gezien en niet als
probleemoplossend. De politiek en de politici in onze moderne westerse
samenlevingen, stellen het vooral zo voor dat de maatschappelijke problemen niet
meer zonder hun aangeven of toedoen kunnen worden beheerst en opgelost, maar
het is niet onmogelijk dat zij zelf voor een groot deel de problemen scheppen. Het
denken in termen van doelgerichte machtsuitoefening, democratisch gelegitimeerd,
brengt een cultureel klimaat met zich mee, waarin andere waarden, andere
probleemdefinities en andere oplossingsmogelijkheden niet meer au serieux worden
genomen omdat ze niet in sturingstermen kunnen worden beschreven. Met andere
woorden, ik beweer dat tussen bepaalde typen van denkwijzen een hiërarchische
ordening ontstaat waarin de juridische waarden en de juridisch denkwijze niet meer
nevenschikkend en controlerend worden voorgesteld, maar ondergeschikt aan de
doeleinden van overheidsbeleid. Maar dat is precies het klassieke gevaar voor een
rechtsstaat: het recht wordt vooral en soms nog uitsluitend gezien als instrument, dat
je kunt gebruikten als het goed uitkomt, maar dat je kunt veranderen of afschaffen
als het niet goed uitkomt. Het doel, eenzijdig gedefinieerd en niet pluralistisch
opgevat, heiligt de afschaffing van de middelen, als dat voor modern, flexibel
overheidsbeleid nodig is.
Misschien ben ik iets te somber en valt het allemaal nog wel mee. Ik hoop het.
Maar de gevolgen van de triomf van het sturende denken voor de rol van het recht
in onze samenleving kunnen niet te snel worden onderschat. Het begrip wetgeving
in de oude Griekse aanduiding van NOMOS betekende ‘a deep human agreement
concerning values’, terwijl het nu gaat verschralen tot van bovenaf opgelegde
legitimatie van door de overheid gestelde doeleinden. De wereld van Aristoteles, zo
goed beschreven door Hannah Arendt, begint een dode wereld te worden. Pluraliteit
als beginsel bij de inrichting van een samenleving, pluraliteit van waarden, van
doeleinden en van tegenstrijdige doeleinden, wordt getransformeerd tot op één doel
gerichte machtsuitoefening.

ad 3. De droom van Descartes en de rule of law
Wat ik zojuist als mogelijkheid heb aangeduid, kan nog sterker worden indien men
de structurele kenmerken in beschouwing neemt van de zogenaamde
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en informatici, Philip Davis en Reuben Hersch, hebben dit fenomeen beschreven
onder de mooie titel De droom van Descartes (1986), verwijzend naar de droom die
Descartes gehad heeft in een situatie van hoge koorts, op 10 november 1619, waarin
hij voorzag dat ‘alle zaken die maar in de menselijke geest opkwamen op dezelfde
wijze konden worden opgelost als met de lange ketens van op zichzelf simpele en
eenvoudige wiskundige redeneringen’. Onze tijd lijkt nu in volle omvang de droom
van Descartes weer wat uitvoeriger in vervulling te gaan brengen.
De mathematisering - ook wel eens digitalisering - van de dagelijkse leefwereld
is begonnen, de mathematisering van het sociale beleid, of van de criteria voor sociaal
beleid, begint ook al vorm te krijgen. De dieper liggende consequenties voor de zinen
waardendefinities in onze samenleving zijn nog nauwelijks onderkend en de twee
auteurs wijden daar een verrassende, want uiterst goed geïnformeerde, bijdrage aan.
De problemen beginnen in hun ogen daar waar de wiskunde - dat mooie produkt van
menselijk vernuft en verbeeldingskracht - wordt toegepast in de sfeer waar het niet
vandaan komt, namelijk de sfeer van alledaagse levenssituaties.
Tegenover de droom van Descartes stellen zij de uitspraak van Vico, klassicus,
filosoof en jurist: ‘Wiskunde wordt gecreëerd in de zelfvervreemding van de
menselijke geest. De geest kan zichzelf niet ontdekken in de wiskunde. De menselijke
geest leeft in menselijke instituties’.
De rechtsstaat is een van de centrale menselijke instituties. Met eigen kenmerken,
geschiedenis, waarden en zin. Zonder al te zeer elke vernieuwing in de organisatie
van de samenleving met behulp van moderne technieken te willen afwijzen, lijkt me
een van de criteria voor de zinvolle toepassing van die technieken nu juist te zijn of
zij in overeenstemming te brengen zijn met de menselijke geest, zoals die zich in de
geschiedenis en in het recht heeft ontwikkeld.
Een humanistische rechtsbeschouwing zal het fundament moeten zijn waarop een
sturende overheid de activiteiten gaat ontplooien. Het lijkt een afschuwelijke
gemeenplaats om dit zo te formuleren, maar het afschuwelijke lijkt mij vooral te
liggen in de mogelijkheid dat het als een verouderde gemeenplaats wordt opgeruimd
en vervangen door veel modernere: een niet met de zachte waarden aan komen
dragende rechtsbeschouwing zal het instrument moeten zijn, waarmee de overheid
haar sturing kan vervolmaken. Van fundament tot instrument, zo zou ik mijn betoog
willen beëindigen, is meer dan alleen maar een verschil in woordkeus of
grondmetafoor: het is vooral een verschil in wereldbeschouwing en een daarop
gebaseerde levenswijze.
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19 Kafka werkt hier niet meer
1 Inleiding: iedereen wordt geacht de wet te kennen
Iedereen wordt geacht de wet te kennen. Dit bijna tot Nederlands spreekwoord
uitgegroeide gezegde is zelf geen wet of algemene regel, maar een rechtsbeginsel.
Dit beginsel zegt dat een burger zich niet kan beroepen op zijn of haar onkunde of
gebrek aan kennis, wanneer hij/zij aan het sociale verkeer deelneemt. Men moet het
beginsel nooit letterlijk nemen. Niemand zal ooit alle wetten kennen, die onze Staat
der Nederlanden rijk is. Maar ook als je niet alle wetten kent, wordt je geacht de
wetten te kennen op het bepaalde gebied, waarop je opereert. Het is een functioneel
vereiste dat in de praktijk redelijk voldoet. Wie van vissen houdt zal moeten weten
aan welke vereisten sportvissers moeten voldoen en wanneer de vergunningen moeten
zijn aangevraagd. Voor de beroepsvissers bestaan weer veel meer regels, voorschriften
en uitvoeringsbesluiten. Hetzelfde geldt voor het jagen. Zelf weet ik absoluut niet
hoe ik aan een vergunning voor een jachtgeweer of een jachtvergunning zou moeten
komen, maar zonder die kennis kan ik heel goed verder leven. Als ik me ooit op dit
gebied van jagen en vissen waag, zal ik slechts moeten weten waar ik de regels kan
vinden. Weten waar je iets kan vinden, wordt steeds belangrijker in onze samenleving.
Daartoe zijn veel hulp- en raadgevers aanwezig, die je, zoals dat zo keurig heet, de
weg kunnen wijzen. Sociaal raadslieden, die de inwoners van bepaalde gemeenten
met raad en daad terzijde staan, worden geacht de wet te kennen.
Ik wil echter enkele vragen stellen naar aanleiding van dit interessante beginsel
van ‘iedereen wordt geacht de wet te kennen’. Het zou ons op een belangrijk spoor
kunnen zetten naar de problemen, die burgers thans ondervinden met de regelgeving
van de overheid en tevens naar de rol die door de lokale overheid aangestelde sociaal
raadslieden zouden kunnen gaan spelen. Ik doel dan niet op de kennis over het jagen
en vissen, twee bezigheden die Karl Marx reserveerde voor het aanbrekende Rijk
van de Vrijheid. Immers voor vele burgers in onze samenleving is dat rijk verder
weg dan ooit en is de huidige situatie eerder te karakteriseren met noodzakelijkheid
dan met vrijheid. Ondanks de afwezigheid van fabrieks- of beroepsarbeid voor vele
burgers, de werklozen en al dan niet vervroegd gepensioneerden, de ongeschikten
en de gehandicapten, staat deze situatie voor hen in het teken van het gejaagd of
opgejaagd worden. Behoren werklozen en uitkeringsgerechtigden de wetten te kennen,
die op hun situatie van toepassing zijn? Is deze eis realistisch? Gegeven het groeiende
aantal regels, ook en juist op het terrein van de sociale zekerheid en overheidszorg,
is het niet te verwonderen dat de situatie vergeleken is met een labyrint. Sociaal
raadslie-
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den zijn hedendaagse Ariadnes, die de draad nog kunnen vatten. Is het realistisch te
veronderstellen dat burgers in het algemeen, en van de overheid afhankelijke burgers
in het bijzonder, alle wettelijke bepalingen kennen betreffende het persoonlijke
inkomen, het gezinsinkomen en de cumulatie van inkomstenbronnen in de vorm van
uitkeringen? Wie een artikel van H. Mobach (1987) bestudeert, wordt gefrappeerd
door het feit dat zelfs een bij uitstek deskundige op het gebied van de
inkomstenbelasting, zelf al niet eens meer de draad te pakken heeft of kan vasthouden.
Dit geldt des te sterker voor de individuele burger. Het geeft de overheid, vooral de
uitvoerende instanties van de overheid, een zodanige voorsprong op de burgers,
namens wie zij toch in beginsel zijn aangesteld, dat een herdefiniëring van de
rechtsbetrekkingen tussen overheid en burger in het licht van deze ongelijke
verhoudingen op zijn plaats is. In de volgende paragrafen van mijn betoog, met name
de paragrafen drie en vier, zal ik dit proberen aan te geven.
Nu wil ik nog enkele andere vragen stellen, die bij mij opkwamen naar aanleiding
van het adagium ‘iedere burger wordt geacht’ enzovoort. Geldt het beginsel vooral
de verplichtingen? Dat wil zeggen gaat het vooral om het beginsel dat je niet mag
onttrekken aan je burgerplichten door geen of te weinig kennis te nemen van al
hetgeen wettelijk van je gevraagd wordt? Iemand die dronken achter het stuur gaat
zitten, kan zich uiteraard niet verontschuldigen met de mededeling dat hij of zij het
toegestane percentage alcohol niet kende. Geldt het beginsel ook voor de rechten
van burgers? Interessant is dat vele regels en vooral de uitvoering van regels er
stilzwijgend van uitgaan dat niet iedereen volledig op de hoogte is van zijn of haar
rechten. Met andere woorden, het beginsel werkt niet wederkerig in de verhouding
tussen overheid en burger. Sociaal raadslieden vullen hier de leemten op in de kennis
van burgers. In het algemeen is het hebben van kennissen met kennis een groot
voordeel in deze samenleving.
Ten slotte nog twee laatste vragen. Wordt men ook geacht alle uitleg van wetten
te kennen, die bij de uitvoering ontwikkeld is? Of worden de fijne kneepjes van de
wet, de befaamde kleine lettertjes of de laatste jurisprudentie, aan de vaklieden
overgelaten? Het ligt voor de hand om dit te doen, maar zodra men dit als redelijk
en onontkoombaar erkent, erkent men de noodzaak van de voorziening in informatie
en advies. Handhaving van het adagium van de wettenkennis, brengt noodzakelijk
de voorziening van de bemiddeling met zich mee. Over de vorm daarvan valt dan
wel het een en ander te zeggen, bijvoorbeeld de vraag of deze bemiddeling primair
een overheidstaak is of ook kan toevallen aan particuliere bemiddelaars. Maar de
noodzaak tot bemiddelen valt niet te bagatelliseren of eenzijdig op de schuldige
schouders van de te veel vragende burger af te wentelen, zoals minister-president
Lubbers lijkt te doen in zijn rede over de democratie, die bedreigd en bedolven wordt
onder de vragende burger (Lubbers 1987).
De laatste vraag wijst ook regelrecht in de richting van het raadsliedenwerk. Geldt
het beginsel dat iedereen de wet behoort te kennen, voor alle burgers gelijkelijk?
Brengt de eis van formele rechtsgelijkheid met zich mee dat het zowel aan de rijken
als aan de armen is toegestaan om onder de bruggen van de Seine te slapen of, zoals
in dit geval, dat het de goed geschoolde yuppie en de ongeschoolde, ontslagen vijftig-
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jarige werknemer gelijkelijk is toegestaan de Staatscourant te lezen? De
bemiddelingsfunctie brengt rechtstreeks met zich mee dat rekening gehouden zal
moeten worden met de ongelijke bronnen van kennis en macht in de samenleving.
Bemiddeling in kennis, ‘the advice-business’ moet mede beoordeeld worden vanuit
het perspectief van bestaande, voortgezette of zelfs vernieuwd optredende
maatschappelijke ongelijkheid. Slechts onder een groot aantal maatschappelijke
voorwaarden wordt iedere burger geacht de wetten te kennen.

2 Elke politicus wordt geacht de uitvoering van een wet te kennen
De door minister-president Lubbers gesignaleerde overbelasting van de democratie
moet gezien worden in het licht van een zelf veel vragende overheid. Het is de vraag
wie per se overvraagd wordt: de overheid of de burger. Veel hulpvragen van de
burger of veel beroepszaken bij diverse beroepsinstanties hebben een sociale
geschiedenis. Om een uitspraak te doen over de oorzaken van de overbelasting van
onze rechtsprekende organen en andere beroepsinstanties, is het allereerst nodig een
groot aantal van deze geschiedenissen, ‘case-histories’, te bestuderen. Een onderzoek
van J. Vos (Vos 1987) met materiaal van de Gemeentelijke Sociale Dienst Den Haag,
geeft een goede aanleiding om de schuldvraag van de overbelasting niet zonder meer
en zonder nadere beschouwing bij de burger te lokaliseren. Natuurlijk is de
hulpverlening op sociaal en juridisch gebied de afgelopen tien jaar spectaculair
toegenomen en zijn de rechterlijke instanties niet evenredig snel meegegroeid. Maar
het gaat te snel om deze nu zichtbare discrepantie tussen vraag en antwoord meteen
aan te duiden in termen van vraag en aanbod in een marktmechanisme. Allereerst
was het totale budget voor sociale en juridische hulpverlening anno 1975 uiterst klein
in vergelijking met andere vormen van zorg en hulpverlening. Een vergelijking tussen
hulpsoorten kan verhelderend zijn, maar ook hier moet men eerst het gehele verhaal
aanhoren.
Tussen 1975 en 1983 nam het gebruik van de gezondheidszorg met 10 procent
toe, evenveel als dat van het onderwijs en openbaar vervoer. Het gebruik van sociale
zekerheid nam met 42 procent toe, politie en justitie met 20 procent en sociale en
culturele diensten met 12 procent, het gemiddelde voor de hele kwartaire sector
(Grünwald 1987). In percentages uitgedrukt lijkt de juridische en maatschappelijke
dienstverlening dus inderdaad flink gestegen en blijkt het met de stijging van de
vraag naar gezondheidszorg merkwaardigerwijs wel mee te vallen. Maar bij de
vergelijking moet ook de absolute hoogte van de betreffende bedragen in het oog
worden gehouden: 10 procent van 400 miljoen is veel meer dan 20 procent van 10
miljoen. De aanvangsbedragen in de sociale en juridische hulpverlening, in het
algemeen de bedragen die wij voor onze rechtsstaat uitgeven, zijn altijd erg laag
geweest, zeker in vergelijking met de ons omringende landen. De stijging kan niet
uitsluitend bekeken worden in vergelijking met tien jaar geleden, want het zou kunnen
zijn dat de situatie tien jaar geleden nogal bedroevend slecht was wat betreft de
hulpverlening. Een
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ieder werd toen nog niet geacht zijn of haar rechten te kennen.
Wat natuurlijk hierbij ook opvalt is de geweldige stijging van het gebruik van
sociale zekerheid, hetgeen alles zegt over de economische situatie en het gestage
verlies aan werkgelegenheid. Als zoveel meer mensen een beroep moeten doen op
het sociale zekerheidsstelsel en als dit stelsel tegelijkertijd een stuk ingewikkelder
wordt en als er naast het zekerheidsstelsel aanvullende stelsels bijkomen, dan is het
voorspelbaar en natuurlijk dat de individuele vragen over de werking en de uitvoering
van het stelsel evenredig toegenomen zijn. Hier past werkelijk geen verklaring, die
de oorzaken zoekt bij kenmerken van de individuele burger, maar veeleer een, die
begint bij de macro-situatie. De crisis veroorzaakt de toegenomen hulpvraag en niet
omgekeerd.
Er is een tweede aspect, dat bij de lokatie van de herkomst van de toegenomen
hulpvraag van belang is en dat direct in verband gebracht kan worden met het
functioneren van de centrale overheid. Dit aspect zou ik de kwaliteit van de
regelgeving willen noemen. Naarmate een regering slordiger omgaat met het proces
en de produktie van wetgeving, veroorzaakt zij zelf de toeloop naar de bemiddelingsen beroepsinstanties. Ik geef voor deze stelling drie voorbeelden.
In een artikel van wethouder Martini onder de voetbal-achtige titel Den Haag
versus Den Haag (Martini 1987) wordt vrij gedetailleerd beschreven welke
onduidelijkheden er in het leven werden geroepen bij de Wet eenmalige uitkeringen
(WEU). Deze onduidelijkheden betroffen zowel de gemeente die als uitvoerende
instantie dienst deed, als de aanvragers. Bovendien stond het gehele proces onder
een scherpe tijdsdruk en werden telkens weer nieuwe wijzigingen aangebracht en
afgekondigd. Men kan deze onduidelijkheden alleen nog maar begrijpen, indien men
oog krijgt voor de slordigheden waarmee de politiek een beoogd beleid omzet in
rechtsgeldige wetgeving. De omzetting van beleid in wetgeving is een vrij nauwkeurig
proces dat veel zorg vraagt. Onder druk van meestal niet nader aangeduide eisen van
politiek en Kamer worden er besluiten genomen, waarvan de uitvoering door terzake
betrokkenen als moeilijk of zelfs als onmogelijk kan worden gekenschetst. Toch
worden die besluiten dan genomen en de uitvoering zo snel mogelijk doorgedrukt.
Politici worden geacht de uitvoering van een wet te kennen, maar dit adagium is nog
niet tot spreekwoord uitgegroeid. Het zou niet misstaan wanneer Kamerleden eerst
grondig de praktijk leren kennen van de gebieden waarop zij later als voortrekker de
wetten willen gaan vaststellen. De last en de overlast, die voortkwam van de
onvolkomen wetgeving op het gebied van de minima werden afgewenteld op de
gemeenten, de hulpverleners en de minima zelf. De overbelasting geldt minstens ook
in omgekeerde richting.
Het tweede voorbeeld kan ik ontlenen aan de Wet studiefinanciering (WSF 18+),
die ondanks veel technische en praktische bezwaren werd aangenomen en meteen
in de uitvoeringsfase werd gebracht. Het is een wet waarmee zeer veel burgers ineens
te maken kregen en die voor velen nog moeilijk te voorziene gevolgen had. De
snelheid waarmee deze wet in werking moest treden is omgekeerd evenredig aan de
zorgvuldigheid waarmee de voorbereiding heeft plaatsgevonden. De beroepsschriften
stapelen zich op in Groningen. Vele scholieren en studenten, die voor het eerst met
studie-
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financiering te maken kregen, en hun ouders, die in plaats van de kinderbijslagwet
ineens te maken kregen met de voordeurdelersbepalingen, wisten niet goed waar ze
aan toe waren. De bureaus van sociaal raadslieden kregen ineens veel meer vragen
te beantwoorden op dit gebied en veel formulieren worden zonder hun hulp verkeerd
ingevuld.
Waar ligt nu de oorzaak van een overbelast overheidsapparaat? Bij de burgers zelf
of bij wetgeving en uitvoering samen, die kennelijk niet in staat blijken te zijn zonder
voortdurende kinderziekten wetten in het leven te roepen? Dit voorbeeld is daarom
zo interessant, omdat het tevens de vreugden van de informatica bij de
overheidsuitvoering voor de burgers laat zien: alles zal anders worden, maar voorlopig
is dit anders niet sneller, overzichtelijker, begrijpelijker, doorzichtiger of
aanvaardbaarder. Het tegendeel is het geval.
Het derde voorbeeld ontleen ik aan het al eerder gememoreerde artikel van Mobach
(1987). Hij beschrijft een en veertig wetten of bepalingen waarin het inkomensbegrip
wordt gebruikt en constateert laconiek dat van al deze bepalingen geen eenduidig
inkomensbegrip valt af te leiden. Een en veertig regelingen en toch maar één
gezinsinkomen. Een en veertig regelingen en toch maar één leven. Dit voorbeeld
belicht een ander facet van onze moderne overheidsbedrijfsvoering: de permanente
fragmentering van het dagelijkse leven van de burger in talloze deelfacetten of
deelaspecten. Het is als met het verhaal van Humpty Dumpty, die in talloze stukjes
uiteenviel zodat geen timmerman hem meer maken kon. Zelfs de knapste
wetstechnicus is niet meer in staat om de veelheid van deelregelingen en elkaar half
overlappende wetsbepalingen in een sluitend geheel te krijgen.
Hier past een pas op de plaats voor de wetgever. Voordat men gaat besnoeien op
de hulpverlenings- en beroepsmogelijkheden van de burger, moet men eerst de
mogelijkheden tot vereenvoudiging van wettelijke regelingen serieus onderzoeken.
Op vele terreinen is zo'n vereenvoudiging dringend noodzakelijk. In het artikel van
wethouder Martini wordt gepleit voor een algehele vereenvoudiging van de
inkomensdervingsregelingen tot de invoering van een basisinkomen voor degenen
die uit het arbeidsproces zijn gestoten. Een dergelijke vereenvoudiging zou inderdaad
zowel voor de uitvoerende instanties als voor de betrokken burgers grote voordelen
kunnen hebben. Het vereist echter politieke moed om dergelijke overdachte
verbeteringen aan te brengen. Strategische wetgeving is vereist, die erop gericht is
allerhande regelingen die tot onhanteerbare uitvoering hebben geleid overbodig te
maken. Pas als dergelijke politieke durf vertoond is lijkt zorg om de overvragende
burgerij op zijn plaats. Hier wreekt zich tevens de in ons rechtsbestel bijna
vanzelfsprekend geachte waterscheiding tussen wetgeving en uitvoering. Uitvoering
wordt hiërarchisch ondergeschikt gemaakt aan wetgeving en de mogelijkheden tot
uitvoering worden tot de verantwoordelijkheid van de uitvoerende instantie gerekend,
niet tot die van de wetgever. De lotgevallen van de gemeente Den Haag in haar strijd
met ‘Den Haag’ mogen als illustratie dienen. Een fundamentele herziening van de
filosofie van het openbaar bestuur en met name van de rechtsbetrekkingen tussen
overheid, uitvoerende organen en burger zou vooraf moeten gaan aan een beroep op
de verantwoordelijke burger om niet te snel een beroep te doen op de overheid of op
de beroepsin-
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stanties van de overheid. Daarmee zou de overheid een ander gezicht kunnen krijgen.
Nu lijkt dit gezicht nog steeds te veel op het anonieme gezicht van de bureaucratie,
zoals dat door Kafka in zijn romans is beschreven en in onze cultuur ook
spreekwoordelijk wordt ervaren. De Belgische econoom en ex-politicus Eyskens
beschrijft een situatie waarin iemand een aanvraag indient bij een departement en
vervolgens met tweeëndertig regelingen en departementale richtlijnen wordt
geconfronteerd. Het gaat deze burger duizelen en hij reageert op deze voor hem
overrompelende en onoverzichtelijke situatie met de woorden: ‘Meneer, al uw
regelingen zijn rechtstreeks overgeschreven van Kafka’, waarop de ambtenaar snedig
antwoordde: ‘Ene meneer Kafka werkt hier niet op deze afdeling; ik heb alle
regelingen zelf gemaakt’. Is er een ander gezicht dan dit kafkaëske mogelijk voor
een uitvoeringsinstantie? Welke rol kunnen sociaal raadslieden spelen bij de bepaling
van dit andere gezicht?

3 Elke ambtenaar wordt geacht de burger te kennen
Westerse bureaucratieën zijn ontstaan als reactie op het feodale rechtsstelsel, waarin
persoonlijke willekeur en voor- en afkeuren een voorname plaats innamen. De
rechtssocioloog Max Weber heeft uitvoerig beschreven welke functies een aan recht
en regels gebonden uitvoering van overheidstaken vervulden: dit gaf zekerheid en
voorspelbaarheid. Bovendien werden de daden van de overheid controleerbaar. De
toedeling van rechten en plichten, van beslissingen en beschikkingen kon zo, zoals
Weber het noemde, sine ira et studio geschieden: zonder toorn en ijverige
vooringenomenheid. Het was een verbod op vriendjespolitiek bij de uitvoering van
de overheidstaken. Deze leer van de onpersoonlijke uitoefening van overheidsambten
leverde naar zijn analyse een legaal-rationeel gezag op. Dit legaal-rationele gezag
contrasteerde scherp met het traditionele gezag van de middeleeuwse vorsten en met
het charismatische gezag van zich zelf opgeworpen leidersfiguren.
Tot zover is alles nog zuiver te volgen. Maar Weber schreef over het begin van
bureaucratische organisaties en over een overheid die in omvang en reikwijdte veel
minder groot was dan de hedendaagse. In onze rechtsbeschouwing is deze
Weberiaanse analyse van het formele recht en de onpersoonlijke rechtsuitvoering
overgenomen en tot ideaal uitgeroepen. Toch past enige kritische reserve bij zijn
analyse. Allereerst rijst de vraag of wat Weber legaal-rationeel gezag noemde niet
eerder legalistisch valt te noemen: het starre en vaak onweerlegbare vasthouden aan
formele bepalingen zonder te letten op de merites van het individuele geval.
Ten tweede valt op dat bij Weber automatisch wordt uitgegaan van de duidelijkheid
van de gestelde doeleinden van de wet. De uitvoering staat eveneens in het teken
van een duidelijke en heldere doel-middel relatie. Maar wie bekend is met de praktijk
van de uitvoering van vele wetten van de moderne samenleving, zal op zijn minst
deze hiërarchische onderschikking van middel aan doel betwijfelen of relativeren.
Twee hedendaagse rechtssociologen hebben daarom Webers analyse aan een grondige
herziening onderworpen. Tegenover het legaal-rationele gezag stellen deze
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twee, Philip Selznick en Philip Nonet (1978), het zogenaamde responsive-law-model,
waarin aan enkele fundamentele kenmerken van ons rechtsbestel wordt vastgehouden,
maar waarin toch meer oog komt voor de doeleinden die de wetten moeten dienen
en voor de soepele en flexibele uitvoering die hiervoor nodig is. Responsive law
veronderstelt verantwoordelijke ambtenaren en ambtenaren die een antwoord durven
te geven op de vele vragen die burgers terecht stellen over hun uitvoering van wetten.
Het model van de uitvoeringsorganisatie verandert evenredig aan een veranderde
rechtsopvatting: minder hiërarchisch, meer participatoir en gericht op de realisering
van overeengekomen doeleinden. De doelgerichtheid van recht en uitvoering maakt
een verantwoording in termen van dit doel mogelijk. Hoewel ook dit model niet
zonder problemen is, heeft het grote en aantrekkelijke voordelen boven het heersende
model. De organisatievorm, die zij post-bureaucratisch noemen, komt als een welkome
aflossing van de loodzware bureaucratische organisatievorm. Als dit model in de
praktijk wordt uitgewerkt en ontwikkeld, werkt Kafka inderdaad niet meer op de
afdeling.
De essentie van hun model kan ook worden bereikt door nog eens het formeel
onpersoonlijke model van Weber op te roepen. In onze heersende rechtsbeschouwing
werd het formele en het onpersoonlijke automatisch samengenomen en samen
gecontrasteerd met het informele en persoonlijke. De voorkeur voor het onpersoonlijke
wordt vooral ingegeven door de angst voor het informele, de ambtenaar, die zich op
eigen houtje gaat bezighouden met de uitleg van wetten ten voordele van door
hem/haar begunstigde personen. Als we echter de dimensies van het formele en het
informele en het persoonlijke en onpersoonlijke niet automatisch laten samenvallen
en de theoretische mogelijkheden van elkaar onderscheiden, dan krijgen we het
volgende schema:

formeel

persoonlijk
1

onpersoonlijk
2

informeel

3

4

In dit 2 × 2 schema zijn vier typen van ambtelijke uitvoering te onderscheiden.
Het meest voorkomende is uiteraard type 2, dat het formele verenigt met het
onpersoonlijke. Type 3, het informeel-persoonlijke, staat model voor de ambtelijke
willekeur. Toch kan ook model 4 tot willekeur leiden: het onpersoonlijk-informele.
Dit doet zich voor wanneer achter de bescherming van de grote onpersoonlijke en
anonieme bureaucratie niettemin oncontroleerbare regeloverschrijdingen of devianties
plaatsvinden. Oncontroleerbaar vooral voor de individuele burger. Het gevaar van
een ambtelijke willekeur is niet uitsluitend gelegen in de persoonlijke voorkeuren
bij de uitvoering. Juist bij een vergevorderde bureaucratie en een door en door
geanonimiseerde samenleving liggen de gevaren van willekeur veeleer in de
onpersoonlijk - informele sfeer.
Het 2 × 2 schema brengt aan het licht dat een formeel-persoonlijke uitvoering
theoretisch mogelijk is. Het is de uitvoering waarbij de overheid een gezicht heeft:
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het gezicht van de verantwoordelijke uitvoerende ambtenaar die zich weet te
verantwoorden tegenover de vragen van de burger.
Het interessante van deze figuur is dat op dit moment het sprekende en vragen
beantwoordende gezicht van de overheid vooral bepaald wordt door de hulpverlenende
instanties en die ambtenaren die een bemiddelende rol spelen tussen burger en
bureaucratie. De sociaal raadslieden zijn al de ambtenaren die ervaring hebben met
de responsiveness van de overheid. Zij hebben ervaring in een dubbele sfeer: ten
eerste ervaren zij de vragende burger en weten zij met welke vragen de burgers
geconfronteerd worden. Zij kunnen al deze vragen bundelen tot signalen voor de
overheid en zelfs voor de samenleving. Zij hebben ook ervaring met de al dan niet
opgeschroefde verwachtingen van burgers en ze weten hoe realistisch of onrealistisch
burgers hun verwachtingen koesteren. Uit de verzamelde verslagen van deze
raadslieden, die de signalen uit de samenleving opvangen en doorzenden, valt vooral
de grote onzekerheid op waarmee hedendaagse burgers, vooral de burgers aan de
onderkant van de samenleving, hun situatie beleven. Niet de overvraging valt op,
eerder de ondervraging.
Ten tweede hebben de raadslieden ook ervaring met de besluitvoering van hun
collega-ambtenaren in de gemeentelijke of centrale diensten. Zij weten hoe de vragen
en de beroepen van de burgers, waarvoor zij bemiddeld hebben worden beantwoord.
Soms komen zij zelf te verkeren in de rol van de hopeloos en hulpeloos afwachtende
burger. Zij ervaren dat het antwoord dat zij geven op de hulpvragen van de burgers
niet wordt gevolgd door een antwoord van de overheid. De overheid in zijn vele
gedaanten is vaak hardhorend en stilzwijgend. Het is onjuist het overheidshandelen
steeds meer te beschrijven in termen van vraag en aanbod, als ware het een markt
voor elektronische machines of tandenborstels. Het overheidshandelen is vooral een
kwestie van vraag en antwoord. Een overheid die stelselmatig begint de vragen van
de burgers niet meer te beantwoorden, begint een autoritaire, repressieve overheid
te worden, die geen respect meer krijgt van die burgers.
Voorlopig wordt het gezicht van de overheid in de vorm van een antwoordende,
serieus op de vragen van de burger ingaande ambtenaar, dus nog bepaald door de
intermediaire hulpverleners. Toch worden deze hulpverleners gehinderd door de
geringe bevoegdheden die zij hebben tot het nemen en laten uitvoeren van besluiten.
In de toekomst zou een andere opvatting van recht en uitvoering grotere
uitvoeringsbevoegdheden kunnen geven aan verantwoordelijke ambtenaren. Men
zou dit kunnen samenvatten met een adagium, dat ‘elke ambtenaar geacht wordt de
burger te kennen’. Net als bij het eerste adagium van de wetskennis van de burger
dient ook dit adagium niet letterlijk genomen te worden. Natuurlijk is het onmogelijk
om alle burgers te leren kennen. Waar het om gaat is het beginsel dat ambtenaren
zich, veel beter dan nu het geval is, kunnen verplaatsen in de positie van de burger
en zich bekend maken met alle problemen die de burgers bij de uitvoering van wetten
ondervinden. Dit lijkt bijna een utopie, maar toch is het beginsel de moeite van het
overwegen waard. Het leidt tot drastische wijzigingen in de organisatie van de
overheid: minder hiërarchisch en minder star, meer gericht op de horizontale inbreng
van burgers. Minder centralistisch en van boven af geregeld, meer decentraal en op
lokaal
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niveau geregeld. Minder aan banden gelegd wat betreft de financiële mogelijkheden,
meer zelf verantwoordelijk in een radicale budgetfinanciering. Het artikel van Martini
geeft aan in welke richting de overheidsorganisatie kan uitgroeien tot een
verantwoordelijke overheid, een overheid die antwoord geeft.

4 Tussen burger en bureaucratie
Wat is nu de plaats van het raadsliedenwerk in deze ontwikkeling. Het zal duidelijk
zijn dat de kort aangeduide mogelijkheid tot een responsieve overheid een lange weg
te gaan heeft. Tot de in die richting gewenste veranderingen zich hebben voltrokken
kunnen raadslieden hun belangrijke dubbelfunctie blijven uitoefenen. Enerzijds
bepalen zij het gezicht van de overheid naar de burgerij toe en bundelen zij alle
signalen uit die burgerij tot publieke kwesties. De socioloog C. Wright Mills heeft
dat genoemd het vertalen van ‘private troubles’, particuliere problemen, naar ‘public
issues’, publieke kwesties. Naast deze signaleringsfunctie kunnen de raadslieden
voorgaan in het ontwikkelen van een model van responsieve overheidsorganisatie.
In nauw samenspel met enkele uitvoerende afdelingen, bijvoorbeeld de GSD kan
inderdaad ervaring worden opgedaan hoe het nieuwe model van ‘responsive law’ en
responsief overheidsoptreden kan werken. Welke mogelijkheden en moeilijkheden
zich hierbij voordoen. Hoe het formele dat aan het recht altijd eigen zal blijven, te
combineren valt met een persoonlijk gezicht en een persoonlijke verantwoordelijkheid.
Als de ontwikkeling van zo'n optreden slaagt zal een deel van de huidige functie van
raadslieden worden overgenomen door de uitvoerende ambtenaren zelf.
Ook de rol van de burger kan hierbij veranderen. In plaats van de passieve, vragende
burger kan de burger verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen bij de uitvoering van
bepaalde wetten. Het spreekwoordelijke labyrint zal dan door deze burger betreden
moeten worden en met de sociaal raadslieden zullen er signalen uit het labyrint
worden afgevuurd. Daarmee houdt het labyrint vanzelf op een ondoordringbare gang
door de bureaucratie te zijn. De scherpe grenzen, die nu nog aanwijsbaar zijn tussen
raadslieden, raadsleden en burgers zullen dan enigszins vervagen: burgers zijn weer
dichter gekomen bij degenen, die hen in de gemeenteraad vertegenwoordigen.
Raadsleden luisteren naar raadslieden en raadslieden luisteren naar burgers.
De drie adagia die ik hier besproken heb, blijken zo wel degelijk een samenhang
te vertonen. Iedere burger wordt geacht te wet te kennen (en tussen haakjes: ook
geacht zich aan de wet te houden). De reikwijdte van dit beginsel wordt groter en
serieuzer, naarmate de politici zich houden aan het adagium dat politici geacht worden
de uitvoering van door henzelf gemaakte wetten te kennen. Die uitvoering op zijn
beurt lukt des te beter, naarmate de verantwoordelijke ambtenaren zich houden aan
het adagium dat elke ambtenaar de burger behoort te kennen. Ons kent ons, zij het
nog steeds op een formeel-juridische grondslag. Toch is dit ‘ons kent ons’ de reële
aanduiding van een levende politieke gemeenschap. Als alternatief voor het huidige
politieke bestel met zijn afkalvend politiek gezag, is het nog niet eens onaantrekkelijk.
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20 Rechtshulp als open-einderegeling
1 Inleiding
Alle open-einderegelingen zijn open, maar sommige zijn meer open dan andere.
Deze op Orwell geïnspireerde zegswijze is van toepassing op de rechtsbijstand omdat
deze regeling in de rij van open-einderegelingen een bijzondere plaats inneemt. Niet
zozeer omdat het belang dat met het recht op rechtsbijstand gemoeid is materieel
groter zou zijn dan bijvoorbeeld het belang van een recht op gezondsheidszorg of
het recht op studiefinanciering. Zeker niet. Een tijdige medische behandeling of
operatie is meestal van urgenter belang dan een consultatie van een advocaat of een
vertegenwoordiging in rechte bij een klaagprocedure voor de Raad van Beroep. Ook
materieel gezien is een zes jaar lang toegekende studiebeurs een veel groter en
regelmatiger inkomensbestanddeel dan een recht op rechtsbijstand waar gemiddeld
een persoon slechts eens in de vier à vijf jaar behoefte aan heeft.
Het bijzondere van het recht op rechtsbijstand, in artikel 18 van de Grondwet
neergelegd en in een nog op basis van de Grondwet uit te vaardigen wettelijke regeling
precies uit te werken, zit echter in het feit dat deze regeling toegang verschaft niet
alleen tot een advocaat, maar ook indirect tot andere rechten op andere schaarse
goederen, zoals een werkloosheidsuitkering na ontslag op staande voet, een individuele
huursubsidie, een studiebeurs, een alimentatie enzovoort. In deze opsomming bevinden
zich derhalve ook goederen en diensten die door andere open-einderegelingen worden
beheerst. Volgens het rapport Toetsingskriteria Open-einderegelingen is
rechtsbescherming ‘een belangrijk juridisch aspect van open einderegelingen, waaruit
volgt dat de aanspraak die uit de regeling voortvloeit in rechte kan worden
gehandhaafd’ (1989). Betekent dit dat indien de regering er in zou slagen alle
open-einderegelingen te beëindigen, de rechtsbijstand in de vele conflicten die over
die beëindiging zijn te verwachten, zelf ook onder die beëindiging zou vallen? Als
er vele rechtsconflicten zijn te verwachten uit de grootsscheepse beëindiging van
open-einderegelingen is één voorspelling ten minste vol te houden: namelijk dat er
vele nieuwe beroepen worden gedaan op de rechtsbijstandregeling. De vraag is dus
of de rechtsbijstandsregeling tot de gewone, normale open-einderegelingen hoort of
er buiten staat. Logisch gesproken: is de rechtsbijstandregeling lid van de klasse van
open-einderegelingen zoals elk ander lid, of staat zij buiten die klasse omdat zij juist
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een onderdeel, namelijk de rechtsbescherming, van die andere leden regelt.

2 Achtergrond
Onder het bewind van Napoleon werd in 1810 voor ons land een decreet uitgevaardigd
waarin de beginselen stonden vermeld waardoor de advocatuur zich bij de
beroepsuitoefening zou moeten laten leiden: ‘la probité la délicatesse, le
désinteréssement, le desir de la conciliation, l'amour de la verité et de la justice, un
zèle pour les faibles et les opprimés’. Waarlijk een mooie rij van deugden. In 1838
werden deze beginselen in het reglement van de Advocatuur opgenomen. Rechtshulp
was een erezaak voor advocaten. De zwakke en de onderdrukte belangen moesten
het doen met hun ijver. In het eerste hoofdstuk van het boek De Weg naar het recht
wordt verslag gedaan van wat er in vier golfbewegingen allemaal gebeurd is met
deze ereplicht (Schuyt, Groenendijk en Sloot 1976). Tot 1957 was rechtshulp en de
toegang tot de rechter voornamelijk een zaak van beroepsverantwoordelijkheid van
de advocatuur. In 1957 veranderde dat doordat vergoedingen voor rechtsbijstand
door advocaten mogelijk werden. De situatie vóór 1957 kan worden gekenmerkt als
een manifeste ongelijkheid in toegang, er was geen recht op rechtsbijstand, alleen
een beroepsplicht. Na 1957 ontstond een situatie van praktische ongelijkheid in
toegang. De vergoedingen aan advocaten waren niet zodanig, dat ‘eersteklas’ service
werd verleend aan ‘tweedeklas’ burgers, de pro deanen. In de periode 1970-1980
werd de situatie op het gebied van de rechtshulp op de volgende punten verbeterd:
1. Er ontstonden para-juridische en semi-juridische vormen van rechtshulp voor de
burgers, die ofwel zelf de problemen van burgers afhandelden (wetswinkels en
Bureaus voor rechtshulp) ofwel naar de officiële hulpverleners verwezen.
2. Er ontstonden gespecialiseerde advocatenbureaus (kantoren en collectieven) die
zich speciaal inzetten voor de rechtshulp aan on- en minvermogenden. De kwaliteit
van die hulp verbeterde ook.
3. De overheid trok in successievelijke rondes de vergoedingen omhoog, die aan
advocaten voor hun rechtshulp werden gegeven. Zowel de traditionele als de sociale
advocatuur hadden er om gevraagd, hoewel in de bedrijfssfeer van een
advocatenkantoor de vergoedingen nimmer concurreren tegen zogenaamde betalende
zaken.
De overheid subsidieerde ook nog andere initiatieven en nam de kosten van de
Bureaus voor rechtshulp voor haar rekening. De totale kosten in de periode stegen
van 13 miljoen gulden in 1970 tot 152 miljoen gulden in 1980. Van deze 152 miljoen
was ruim twee derde vergoedingen in civiele zaken, 20 procent toevoegingen in
strafzaken en het restant was voor de Bureaus voor rechtshulp. De ontvangen eigen
bijdragen in die periode bedroegen 200.000 gulden in 1970 tot 7,5 miljoen gulden
in 1980.
4. Het aantal advocaten steeg in de periode van tweeduizend naar vierduizend. De
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verklaring van deze spectaculaire toename moet men niet in de eerste plaats zoeken
in de vergrote vraag, maar in maatschappelijke ontwikkelingen die daaraan vooraf
gingen, namelijk zeer grote toename van deelname aan het wetenschappelijke
onderwijs tussen 1960 en 1970, afname van het gezag van kerken, waardoor vooral
na 1971 de echtscheidingscijfers snel omhoog gingen, en de toename van criminaliteit.
Geen van deze drie bepalende factoren konden ook maar enigerlei wijze zijn
veroorzaakt door de aanbodkant van de hulp zelf.
5. Wat wel veroorzaakt werd door het verbeterde aanbod van rechtshulp was het
bewustzijn bij de burgers dat zij rechten hadden en dat in veel gevallen die rechten
ook konden worden uitgetest met behulp van wetswinkels, Bureaus voor rechtshulp,
sociale en traditionele advocaten. Dit vergrote rechtenbewustzijn zal ongetwijfeld
zelf wel hebben bijgedragen tot een verhoging van het beroep op rechtshulp en tot
het aantrekken van nieuwe advocaten: de stijging van advocaten ging ook na 1980
gewoon door en in hetzelfde tempo. Ook de kosten: de 152 miljoen in 1980 werden
ruim 250 miljoen in 1990, nog steeds een onbeduidend klein postje temidden van
grotere broers volksgezondheid en onderwijs.
Met andere woorden: eenmaal in gang gezette maatschappelijke processen in de
jaren zeventig, zelf een gevolg van processen in de jaren zestig, zorgden voor nieuwe
zelfstandige effecten in de jaren tachtig, waardoor in die periode de vraag naar
rechtshulp bleef stijgen. De weg naar het recht was open geworden, niet erg lang
meer en niet steeds succesvol voor de rechtzoekende burger. De bedoeling van de
regeling was duidelijk een vermindering van de praktische ongelijkheid in de
rechtsbescherming van groepen van burgers en grosso modo kan men zeggen dat die
doelstelling in Nederland in twintig jaar tijd voor een zeer groot deel gerealiseerd is.
Blankenburg heeft de uitgaven voor rechtshulp per hoofd van de bevolking in een
aantal landen vergeleken en in die vergelijking komt Nederland er goed uit
(Blankenburg 1988).
6. Maar nu de keerzijde: de kosten en de rol van de overheid.
Het zal U duidelijk zijn dat in de drie door mij onderscheiden decennia de economie
duidelijk verschillende mogelijkheden kende. Van de drie kenmerken die meestal
aan de verzorgingsstaat toegekend worden speelde elk kenmerk in elk van deze
decennia een prominente rol. De kenmerken zijn: een stelsel van sociale zorg, op
een democratische leest en met behoud van een marktgericht productiestelsel. In de
jaren zestig was er economisch veel mogelijk, waardoor de grote uitbreiding van
deelname aan de opleiding tot de vrije beroepen, artsen, advocaten, apothekers
mogelijk werd. In die periode zijn ook de meeste sociale regelingen tot stand gekomen.
In de jaren zeventig kwam het democratisch gehalte van de verzorgingsstaat prominent
naar voren: gelijkheidsbevordering, althans ongelijkheidvermindering, democratisering
van rechten en rechtenbewustzijn. Niet per se het opstellen van de regelingen stond
centraal, maar het verbeteren van de toegang tot vele regelingen en het ef-
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fenen van de praktische problemen voor de lager geklasseerde groepen. Dit allemaal
terwijl al vroeg in het decennium de eerste oliecrisis het economische draagvlak voor
die democratische uitbouw drastisch verminderde. Maar daar kwam men pas achter
in het derde decennium, althans de meesten van ons; sommigen met een vooruitziende
blik waarschuwden al eerder.
In de jaren tachtig werd in de verzorgingsstaat de marktbasis van het hele stelsel
weer hardhandig herontdekt. Alle bewegingen die in de twee voorafgaande decennia
in gang waren gezet konden echter zelfs niet bij een verminderd economisch draagvlak
direct stilgezet of teruggedraaid worden. De maatschappelijke golven van opzetten
van een stelsel van sociale zorg, de uitbouw ervan en de wisselende economische
draagwijdte waren eenvoudig niet op elkaar afgestemd. Dit resulteerde in een
voortdurende toename van het gebruik van overheidsvoorzieningen in de jaren tachtig
op een moment dat de samenleving het eigenlijk al niet meer goed kon of wilde
opbrengen. Micro-gedrag en macroresultaat spoorden eenvoudig niet met elkaar.
De wisselende rol van de overheid wordt zeer scherp zichtbaar in het voorbeeld
van de rechtshulp en rechtsbijstand. De overheid stelde zich in de jaren zeventig op
als behoedzaam manoeuvrerende aanjager en remmer van de ontwikkelingen, hier
en daar vernieuwingen steunend en tegelijk de betrekkingen met het bestaande niet
uit het oog verliezend. De overheid steunde telkens op wisselende coalities in het
onderling sterk verdeelde veld van de rechtshulpverleners en rechtshulporganisaties.
Tegenover de traditionele advocatuur steunde men de initiatieven van de
advocatencollectieven en erkende deze zelfs, maar tegen de soms al te omstuimige
eisen en verlangens van deze laatste sloot ze weer de rij met de Orde van Advocaten.
De strijd ging in dat decennium vooral tussen de rechtshulpverleners, die om beurten
een beroep deden op de overheid: de pressiegroependemocratie in levende lijve.
In de jaren tachtig bleek de overheid op het terrein van de rechtshulp er inderdaad
in geslaagd te zijn het stijdtoneel te verplaatsen. Het ging niet meer om de strijd
tussen de verschillende rechtshulpverleners onderling (eerste- en
tweedelijnsrechtshulp, speciale plaats voor de sociale advocaten en dergelijke), maar
hoofdzakelijk om de overheid versus alle rechtshulpverleners tesamen (zij het nog
steeds wel met subtiel wisselende belangen), ja soms zelfs de overheid versus alle
praktizerende juristen, de rechters incluis, die een bedreiging van de kwaliteit van
de rechtsbescherming vreesden.
We zien dus in de voorspoedige opbouw en uitbouw fase een toestand waarin de
overheid telkens wisselende coalities aangaat met deelgroepen en deelbelangen
(waardoor de uitbouw, politiek gezien, ook mogelijk werd gemaakt), in de afbouw
fase daarentegen een iedereen krachtig van zich afhoudende overheid, die daarbij
ook meer moeite heeft met het vinden van het politieke draagvlak voor de kortingen
en ombuigingen. De legitimiteit van het justitiële beleid is in de laatste tien jaar
onmiskenbaar verminderd, ook bij de meest gezagsgetrouwe groepen, de juristen.
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3 De bekostigingsproblematiek
Alle mooie dingen voor de mensen, die door de economische voorspoed in de jaren
zestig bedacht zijn en door de democratiseringsbehoefte in de jaren zeventig binnen
veler bereik zijn gebracht worden nu te duur gevonden om uitsluitend door de overheid
bekostigd te worden. De overheid wil wel de goede bedoeling achter de mooie dingen
uit de jaren zestig handhaven, erkent zelfs dat het democratische gebruik door velen
een groot goed is, maar vraagt voor het gebruik van die rechten tenminste een eigen
bijdrage. Beter nog is het vinden van alternatieve, liefst geprivatiseerde
financieringsmogelijkheden of als dat allemaal niet mogelijk is toch maar het beperken
van de voorzieningen of de toegang tot de voorzieningen. Het principe van
overheidszorg staat niet echt op het spel, slechts de bekostiging op de huidige,
ongecontroleerde (want ad hoc onder pressie tot stand gekomen) wijze.
Verscholen achter deze probleemformulering kan men andere
probleemformuleringen hier en daar proeven: ten eerste zou er te lichtvaardig gebruik
gemaakt worden van de overheidsvoorzieningen, ten tweede zouden de professionals
een duidelijke eigen inbreng hebben gehad bij het toenemend gebruik van de
voorzieningen, ten derde zouden burgers meer kostenbewust moeten worden en zou
de band tussen genieten en betalen weer zichtbaarder moeten worden. Deze minder
openlijk uitgesproken probleemdefinities leiden rechtstreekser naar de vraag hoe de
kosten van overheidsvoorzieningen kunnen worden beheerst: door de beheersing
van het gedrag van vragers van voorzieningen, door de beheersing van het gedrag
van de aanbieders van voorzieningen en door de kostenverhogingen bij het gebruik
van de voorzieningen. Regeren is vooruitzien en vooruitzien is het beheersen van
het gedrag van relevante actores. Misschien schuilt er achter de wens tot beheersing
van de kosten toch nog wel ergens de technocratische wens tot zo groot mogelijke
beheersing van het gedrag van de burgers en deze technocratische wens komt dan,
als ze aanwezig is, in botsing met de democratische grondslag van de overheid.
Het gaat dus om de vraag of en hoe het gedrag van vragers te beheersen valt, of en
hoe het gedrag van aanbieders te beheersen valt en de vraag hoe kostenverhogingen
voor de vragers en vergoedingenverlaging van de aanbieders hun gedrag beheersbaar
zouden kunnen maken. Beantwoording van die vraag vereist een goed inzicht in
vraag- en aanbodverhoudingen en in de achterliggende oorzaken.
Over het gedrag van vragers en aanbieders kan het volgende worden opgemerkt:
- Ongeveer twee derde van de door de overheid bekostigde rechtsbijstand gaat
op aan rechtsbijstand aan strafzaken en familiezaken (echtscheidingen). Het is
duidelijk dat hier het aanbod geenszins de vraag oproept, maar dat de vraag
naar nota bene wettelijk voorgeschreven rechtsbijstand voortkomt uit niet goed
te beheersen maatschappelijke lange termijnprocessen (ontzuiling, secularisatie
en verminderde sociale controle).
- In de sociale zekerheidssfeer bij een niet lijdelijke rechter is het aantal professio-
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nele hulpverleners, dat er echts iets van af weet nog steeds erg klein evenals het
aantal toevoegingen in relatie tot het totaal; wel is daar de succeskans van klagers
gedaald van 25 procent in 1978 tot onder de 13 procent in 1988, een gegeven
dat enige vragen overlaat. Wordt er inderdaad lichtvaardiger geprocedeerd?
Komt dat dan doordat de toegevoegde advocaten dat initiëren? Is de voorlichting
van de bedrijfsvereniging slechter geworden zodat door die oorzaak onnodig
vaak wordt geprocedeerd of zijn de beroepsrechters toch veel strenger geworden
in het toekennen van uitkeringsrechten?
- Uit onderzoek van onder andere Klein en Van Tulder blijkt dat verhoging van
de eigen bijdrage wel invloed heeft op het rechtshulpzoekend gedrag, maar dat
dat niet geldt voor alle zaken (in het bijzonder niet voor echtscheidingen en
strafzaken) en niet voor alle inkomensgroepen gelijkelijk. Het zoekgedrag is
dus slechts een klein beetje beheersbaar (Klein 1987; Van Tulder 1988).
- Uit onderzoek van Van der Veen en Kester blijkt dat rechtshulpverleners zelf
wel degelijk een effect hebben op de omvang van de vraag naar rechtshulp,
maar dat dat slechts geldt in enkele arrondissementen. Het maakt, als men het
probeert te kapitaliseren, slechts een klein onderdeel uit van de totale hulpvraag
(Van der Veen en Kester 1987).
- Uit onderzoek van Blankenburg en Verwoerd blijkt dat er van de advocatuur
eerder een filterende dan een versterkende werking uit gaat voor het gebruik
van rechtspraak, zodat bekorting van de weg naar de advocaat een verlenging
van het werk van de rechter zal opleveren; hier is sprake van een
substitutie-effect: het succes van een bezuinigingsmaatregel zal kosten bij een
andere uitgavepost teweegbrengen (Blankenburg 1988; Verwoerd 1988).
Kortom: daar waar het gedrag van vragers en/of aanbieders enigszins is te sturen, is
dit slechts zo partieel dat het weinig of geen invloed heeft op het totaal van de uitgaven
voor rechtsbijstand. Dat is overigens geen reden om die gedragsbeïnvloedende
maatregelen achterwege te laten, maar het betekent dat de overgrote meerderheid
van de rechtsbijstandgevallen zich onttrekken aan rechtstreekse beïnvloeding.

4 Beleid
Vanwege de zo juist genoemde onbuigzaamheid van de rechtshulpvraag is het niet
verwonderlijk dat recente maatregelen tot bezuiniging op en beheersing van de
rechtshulp geen spectaculaire resultaten hebben laten zien. De maatregel die het
meest heeft opgebracht in resultaat was de verlaging van het vergoedingentarief.
Verhoging van de eigen bijdrage heeft wel meer aan de inkomstenkant opgeleverd
maar gaf geen verlichting voor de ministeriële pijngrens. Het zal duidelijk zijn dat
verlegging van de pijngrens bij het ministerie de pijn bij andere organisaties verhoogt.
Bovendien kan men niet doorgaan het meest effectieve bezuinigingsmiddel, de
verlaging van de vergoedingen, te benutten. Eén keer reeds werd de minister door
de rechter teruggeroepen en voor het overige geldt dat als hierin de oplossing gezocht
wordt, de interne bedrijfsvoering van de advocatuur er voor zorgt dat steeds meer
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advocaten niet meer in aanmerking willen komen voor toevoegingen. Dan zou zich
dezelfde situatie kunnen voordoen als in de jaren voor 1957. Als de vergoedingen
voor toevoegingen te laag zullen worden zal ook de kwaliteit van die rechtshulp weer
terugkeren tot het niveau waartegen in 1971 protest werd aangetekend. De winst van
twintig jaar rechtshulpbeweging zal dan in enkele jaren tijd weggevloeid zijn,
voorwaar geen best bedrijfsresultaat.
Een andere bezuinigingsmaatregel, die nu al in voorbereiding is, is de opheffing,
onder bepaalde voorwaarden, van de verplichte procesvertegenwoordiging bij
echtscheiding. Die maatregel hebben de auteurs van De Weg naar het recht al in
1976 aanbevolen en het zou mooi zijn wanneer die nu in werking treedt (Schuyt e.a.
1976). Naar analogie van die maatregel zouden meer rechtskwesties kunnen worden
onttrokken aan de verplichte rechtsbijstand. Het verhoogde rechtenbewustzijn bij
burgers zou dat kunnen rechtvaardigen.
Betekent dit nu dat de overheid met al deze partiële maatregelen niet veel verder zal
kunnen komen met de beheersing van de kosten van rechtshulp? Niet zonder meer.
Er zijn op andere terreinen maatregelen te bedenken, die het ontstaan van
rechtsproblemen en conflicten kunnen verminderen en zo de rechtshulpstroom
enigszins kunnen indammen. Ik noem de volgende voorbeelden van maatregelen:
- een verbetering van de service door ambtelijke diensten en organen, vooral op
het terrein van voorlichting over rechtsposities en rechten en plichten; veel
rechtshulp is vaak nodig door ambtelijke onduidelijkheid, niet eens ambtelijke
onzorgvuldigheid.
- strategische vereenvoudiging van wetgeving in analogie met de voorstellen van
de commissie-Oort kan vermindering van rechtsconflicten opleveren, maar dit
effect is slechts tijdelijk; daarna zal de verfijning via de rechtsstrijd weer voor
complexiteit zorgen.
- men kan een kostenveroordeling bij verlies in heroverweging nemen; die
veroordeling is afgeschaft, maar zou in principe kunnen terugkeren als ook de
overheid als partij zou kunnen worden veroordeeld in de kosten die de tegenpartij
bij een door hem gewonnen zaak gemaakt heeft. Naar twee kanten zal dit de
procedeergeneigdheid kunnen beinvloeden: de overheid zal zorgvuldige besluiten
moeten nemen, de burger zal het minder snel zo maar een keer proberen.
- meer tweedelijnshulp naar de Bureaus voor rechtshulp: dit brengt het oude
probleem van de zelfstandigheid van de rechtshulp en de onafhankelijkheid
ervan van de overheid in het geding; voor kleinere, niet principiële zaken zie
ik geen bezwaar in een verlegging van de hulpverlening.
- in aansluiting op het voorgaande kan men overwegen om het systeem van
vergoedingen in de ziektekostensfeer over te nemen: professionele hulpverleners
worden per jaar op adequate wijze gehonoreerd voor een x-aantal zaken en zijn
dan vervolgens verplicht de overige zich voordoende zaken toch te behandelen.
De hulpverlener weet wat hij voor de door hem/haar verleende diensten van de
overheid kan venvachten, de overheid weet per jaar hoeveel geld er per
gefinancierde hulpverlener besteed moet worden.
- verdere verhoging van de eigen bijdrage: in principe hoeft rechtshulp niet
volledig
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gratis te zijn; in de toekomst zou de burger zich scherper dan voorheen moeten
gaan afvragen of hij geld wil besteden aan materiële goederen (aanschaf van
goederen, vakanties) of aan immateriële diensten; de verhoging moet echter
binnen proporties blijven om het recht op rechtsbijstand niet in feite uit te hollen.
Het vergt bovendien veel administratiekosten.
- ten slotte zou men het Engelse systeem kunnen overwegen waar de overheid
jaarlijks een Convenant sluit met de onafhankelijk van de overheid bestaande
rechtshulporganisatie over het totale budget voor rechtshulp. Die organisatie,
bijvoorbeeld naar het model dat indertijd door de Commissie-Boekman is
voorgesteld, verdeelt vervolgens het geld onder de rechtshulpverleners. De
overheid weet hoeveel geld jaarlijks begroot moet worden. Overigens moet in
dit systeem realistisch geschat worden wat de toename aan echtscheidingen,
criminaliteit, werkloosheidscijfers en daarvan afhankelijke rechtszaken zal zijn.

Ik noem bij deze mogelijkheden tot kostenbeheersing met opzet niet een
volksverzekering (daarvoor is het belang voor de cliënten te gering en de
rechtshulpnoodzaak te infrequent) noch noem ik dejuridisering of vereenvoudiging
van wetgeving in het algemeen. Hoewel ik zeker een verdergaande juridisering van
de samenleving niet toejuich zie ik het voorlopig als een onvermijdelijk en niet eens
als ongewenst verschijnsel behorend bij onze verzakelijkte samenleving. Waar
vriendschappelijke of religieuze samenlevingspatronen steeds meer zijn vervangen
door anonieme of commerciële betrekkingen gaat het recht onvermijdelijk een
prominente rol spelen in de samenleving. Als veel overheidsbeleid de burgers aanzet
tot calculatie van voor en nadelen van alle sociale betrekkingen, inclusief de meer
spontane primaire relaties zoals gezinsvorming, is het naar mijn mening een
sociologisch te verwachten gevolg dat er meer recht zal worden geconsumeerd.
De keuze tussen recht en vriendschap wordt in een klassieke parabel, verteld door
K. Menninger, nog eens gedemonstreerd: twee bevriende herders in Athene werden
tot hun verrassing beloond door een reiziger die zij gastvrij hadden onthaald op een
maaltijd. Ze kregen acht daalders. Vervolgens kregen de twee vrienden hevige ruzie
over de verdeling van die acht daalders. De een vond dat hij recht had op vijf daalders
omdat hij vijf stukken kaas had ingebracht bij de maaltijd tegenover drie stukken
kaas van de andere herder. Die andere herder vond dit geen redelijke verdeling. De
ruzie werd zo hevig dat ze naar de rechter stapten, die hen eerst nog vroeg of het
voordeel van de vriendschap niet zwaarder woog dan de rechtvaardige verdeling.
Toen ze kozen voor ‘het recht’ als conflictoplossing besliste de rechter dat de eerste
herder die vijf stukken had ingebracht zeven daalders zou moeten krijgen en de
tweede herder slechts een. Na deze zeer onredelijke en onvriendelijke beslissing
legden de twee herders de ruzie weer bij (Menninger 1964).
De overheid gedraagt zich soms als de persoon die vriendelijke burgers in de
verleiding brengt om al hun relaties op pure mathematische calculaties te bezien.
Zo'n overheid jaagt ze vervolgens eerder naar de rechter. Het calculisme is voor de
maatschappij wat het botulisme is voor de flora en fauna, namelijk een teken dat er
een overmaat gekomen is van iets dat op zichzelf niet slecht is.
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Besluit
Het voorgaande overziende noem ik zeven redenen waarom de rechtsbijstandsregeling
bijzonder is, en waarom deze regeling derhalve een open-einderegeling zou moeten
blijven.
1. Ten eerste is gefinancierde rechtsbijstand een individueel goed met collectieve
aspecten; het is zeker geen zuiver individueel goed, omdat de rechtorde zelf een per
definitie publiek karakter heeft. Als de toegang tot de rechtspleging systematisch
ongelijk verdeeld wordt dan wordt de grondslag van de publieke orde aangetast. De
zuiver economische redenering die rechtshulp uitsluitend ziet als nuttig voor de
individuele burger, ziet het collectieve aspect van rechtspleging over het hoofd.
2. De calculeerbare kosten voor rechtshulp zijn moeilijk in een rekensom, een
kosten-baten analyse te brengen met de morele opbrengsten. Het duidelijkst is dit te
zien bij de verplichte rechtshulp bij misdrijven waarvoor gevangenisstraf kan worden
uitgedeeld. De baten van die rechtshulp zijn eenvoudig niet financieel van aard,
niemand wordt er echt wijzer van: de rechter niet, de advocaat niet en de verdachte
zelf eigenlijk ook niet. Toch vindt onze samenleving het een eis van beschaving dat
niemand zonder fair proces en zonder een goede verdediging van zijn/haar vrijheid
wordt beroofd. Dit is een algemeen probleem bij dit type van overheidsvoorzieningen:
het kost in geld maar de winst is niet in geld, maar alleen in morele kwaliteit uit te
drukken.
3. De overheid heeft zelf invloed op de behoefte aan rechtshulp. Ik geef als voorbeeld
een geslaagd criminaliteitsbeleid dat veel meer boeven vangt dan voorheen. Dit
geslaagde overheidsbeleid levert dan letterlijk meer werk op voor advocaten en dan
is het zeer onredelijk om de advocaten te korten voor de door de overheid zelf
geïnitieerde gevolgen van het beleid. Zo zijn er meer terreinen van geslaagd of niet
geslaagd overheidsbeleid aan te wijzen die voorzienbare consequenties hebben voor
de behoefte aan en de noodzaak van rechtshulp. Het gaat hierbij vooral om de
fluctuaties in het gebruik die afkomstig zijn uit fluctuaties in het overheidsbeleid.
4. Het inkomensbestanddeel van gratis rechtshulp is in vergelijking met andere
openeinderegelingen nogal gering. Het is bijvoorbeeld veel belangrijker om zes jaar
lang studiefinanciering te ontvangen of dertig jaar lang een WAO -uitkering dan een
keer per vijf jaar een gratis advocaat. Om die reden is het naar mijn mening een veel
te zwaar middel om op rechtshulp dezelfde economische redeneringen toe te passen
als op de echte inkomensoverdrachten.
5. Daar komt nog bij dat rechtsbijstand de toegangspoort vormt tot de andere
overheidsvoorzieningen. Het gaat hier dus niet alleen om de rechtsgelijkheidsbewaking
in de rechtshulp zelf maar adequate en gelijke rechtshulp is zelf een belangrijk middel
tot bewaking van de rechtsgelijkheid bij de verdeling van andere schaarse goederen.
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De overheid heeft dit zelf ook erkend door bijvoorbeeld bij de studiefinanciering een
apart rechterlijk college in het leven te roepen ter toetsing van de
overheidsbeslissingen. Dit college krijgt nu al zo'n vijfduizend zaken per jaar te
behandelen. Is rechtsbijstand niet noodzakelijk voor de kwaliteit van de
conflictafhandeling tussen overheid en burger?
6. In dit verband zou een vermindering van kwaliteit en omvang van de rechtshulp
ook uitgelegd kunnen worden als een poging van de overheid om de controle op
overheidsoptreden en overheidsbeslissingen te verminderen, althans te bemoeilijken.
Wie controleert de controlerende macht als niemand meer de verdedigers verdedigt?
Rechtshulp kan derhalve preventief of correctief een belangrijke bijdrage leveren
aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Dat bestuur moet dus dubbel voorzichtig
zijn om rechtshulp onmogelijk te maken.
7. De afloop van rechtskwesties die aan de rechter worden voorgelegd is in principe
onzeker. Als men redeneert dat in klaagprocedures bij de Raden van Beroep slechts
in 13 procent van de gevallen een beslissing wordt herroepen, dan zou men
economisch kunnen redeneren, dat dat de moeite van de kosten niet loont. In acht
van de tien gevallen wordt voor niets geprocedeerd. Ja, maar niemand weet van te
voren welke zaak wel en welke zaak niet gewonnen wordt. Er kan altijd een juridisch
hard argument zijn om over een ogenschijnlijk niet kansrijke zaak toch te procederen.
Juist vanwege deze principiële onzekerheid is het onjuist om een beroep op de rechter
steeds onmogelijker te maken.
Vanwege deze zeven redenen lijkt mij de rechtsbijstandsregeling een bijzonder
karakter te hebben. Met deze zeven redenen heb ik trachten aan te geven dat met het
dichtschroeien van deze open- einderegeling meer wordt dichtgeschroeid dan alleen
wat aards slijk.
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21 Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het milieu en de
dwang tot deugdzaamheid
1 Inleiding: kenmerken van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Er wordt vaak een beroep gedaan op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
personen of groepen. Het bijvoeglijk naamwoord ‘maatschappelijk’ betekent dat het
meestal om een goed doel of om een goede zaak gaat. Zo wordt iedereen opgeroepen
een financiële bijdrage te leveren aan het mogelijk maken van topsport voor
gehandicapten of aan de leniging van de nood in Soedan en Bangladesh. Bezorgdheid
om de kwaliteit van het (basis)onderwijs uit zich in een beroep op de
verantwoordelijkheid van een ieder om deze algemeen-maatschappelijke zaak niet
te verwaarlozen.
Toch blijft maatschappelijke verantwoordelijkheid een vaag begrip. Die vaagheid
heeft te maken met de onbepaaldheid ervan: wie wordt eigenlijk waarvoor
verantwoordelijk gemaakt? Bij de verkenning van het begrip maatschappelijke
verantwoordelijkheid zijn twee uitersten aanwezig. Beide uitersten ontleen ik aan de
Russische geschiedenis.
Toen tsaar Nicolaas II weigerde een einde te maken aan de ontzegging van
burgerrechten aan de joodse bevolking in Rusland rechtvaardigde hij zijn beslissing
aldus:
‘Tot nu toe heeft mijn geweten mij nimmer misleid of is het fout
geweest. Op die grond zal ik nogmaals volgen wat het mij voorschrijft. Ik
weet dat u, zowel als ikzelf, gelooft dat het hart van de tsaar in de hand
van God ligt. Laat het daarom zo blijven. Ik draag onder het oog van de
Almachtige een vreselijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de
macht die ik bezit en uitoefen, maar ik ben altijd gereed om hem
verantwoording af te leggen’ (Hardin 1987: 72).
De tsaar verklaarde zich verantwoordelijk aan God en schiep een vrijbrief jegens
zijn onderdanen. Het andere uiterste komt voor in de roman De gebroeders
Karamazow. Dostojewski laat de priester Zosima het volgende zeggen:
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‘Je hebt maar één weg naar de verlossing: breng jezelf onder controle
en stel jezelf verantwoordelijk voor de zonden van alle mensen. Geloof
me mijn vriend, het is echt zo, want op het moment dat je jezelf in alle
eerlijkheid voor iedereen en alles verantwoordelijk stelt, zul je meteen
inzien dat het echt zo is en dat je in feite verantwoordelijk bent voor alles
en voor iedereen’ (Dostojewski, 1958).
In beide gevallen is er sprake van een grote verantwoordelijkheid die echter in
oncontroleerbaarheid blijft steken. Het blijft onduidelijk wie aan wie waarvoor
verantwoording schuldig is. Er wordt geen rechtsrelatie tussen concrete personen
gedefinieerd, maar een algemeen gevoel met een positieve klank. De tsaar en Zosima
leggen uiteindelijk géén verantwoording af aan degenen die erbij betrokken waren:
waar iedereen aan iedereen verantwoording schuldig is, blijkt vaak uiteindelijk
niemand verantwoording te hoeven afleggen.
Het begrip maatschappelijke verantwoordelijkheid blijkt op deze manier bij uitstek
een zondagsconcept te zijn (Bovens 1989), meer nog dan andere
verantwoordelijkheidsconcepten. Bij veel belangrijke maatschappelijke zaken,
waarvoor een algemeen verantwoordelijkheidsgevoel blijkt te ontstaan, bijvoorbeeld
voor het behoud van het milieu, ligt de moeilijkheid in de operationalisering van
rechten en plichten. Men voelt zich wel verantwoordelijk, maar de
verantwoordelijkheid wordt nimmer concreet gemaakt. In dit hoofdstuk wil ik de
eigenschappen van het begrip maatschappelijke verantwoordelijkheid onderzoeken.
De onbepaaldheid ervan heeft belangrijke consequenties. Als we het begrip toepassen
op de verantwoordelijkheid van een ieder voor het milieu dan stuiten we op een
lastige, want niet afdwingbare verantwoordelijkheid. Mijn betoog mondt derhalve
uit in de vraag of deze verantwoordelijkheid voor het milieu mag en kan worden
afgedwongen en in concrete rechtsplichten kan worden vertaald.
Op slechts één plaats in de wet komt naar mijn weten het begrip ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’ voor, namelijk in de Wet op het wetenschappelijke onderwijs
van 1960. Het wetenschappelijk onderwijs wordt in die wet aldus omschreven:
‘vorming tot zelfstandige beoefening der wetenschap, voorbereiding tot het bekleden
van maatschappelijke betrekkingen waarvoor een wetenschappelijke opleiding vereist
is en bevordering van inzicht in de samenhang der wetenschap’. Artikel 2 van die
wet zegt dat ‘Universiteiten en hogescholen in ieder geval beogen, naast het geven
van onderwijs, de beoefening van de wetenschap. Zij schenken mede aandacht aan
het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef’.
In de wetsgeschiedenis van deze wet is nogal gestreden om de opdracht aan de
universiteit. Het laatste zinnetje ‘mede aandacht schenken aan
verantwoordelijkheidsbesef’ is er via een amendement ingekomen. Het voorontwerp
van die wet vroeg de universiteiten het inzicht te verdiepen in de geestelijke
grondslagen van onze cultuur. Het is een uiting van de strijd om de academie: gaat
het primair om een opleiding of om een breder inzicht? Gaat het om de beoefening
van - vooral - de bèta-wetenschappen óf ook om inzicht in de geestelijke grondslagen
van de cultuur als tegengewicht?
De lotgevallen van dit ene artikeltje zijn illustratief. Gelukkig is het nog net niet
geschrapt in de nieuwe Wet op het wetenschappelijk onderwijs van 1986, maar daar
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is eigenlijk alles mee gezegd. Het begrip wordt nergens uitgewerkt; zelfs een discussie
over de inhoud van het begrip is nimmer gevoerd. De universiteiten hebben een
wettelijke opdracht tot het bijbrengen van maatschappelijke verantwoordelijkheid,
maar ze zijn nooit ter verantwoording geroepen of ze zich wel kwijten van deze
opdracht. De opdracht werd aan iedereen in de universiteit gegeven, en waar iedereen
verantwoordelijk is voor het bijbrengen van maatschappelijke verantwoordelijkheid,
gebeurt er zo goed als niets. De moeizame strijd om het bestaan van Studium
Generaleprogramma's mag dit onderstrepen.
Het voorbeeld van dit wetsartikel wil ik gebruiken om enkele kenmerken van
maatschappelijke verantwoordelijkheid op het spoor te komen.
Bovens heeft onderscheid gemaakt tussen passieve verantwoordelijkheid,
verantwoordelijkheid als aansprakelijkheid en actieve verantwoordelijkheid als
innerlijke deugd (Bovens 1989). In contrast met aansprakelijkheid komt het begrip
maatschappelijke verantwoordelijkheid heel scherp naar voren als enerzijds
gekenmerkt door een geformuleerde, publieke opdracht, maar anderzijds door de
afwezigheid van een verantwoordingsprocedure. Maatschappelijke
verantwoordelijkheid ligt als het ware tussen de juridische aansprakelijkheid strafrechtelijke, civiele en staatsrechtelijke - en verantwoordelijkheid als verinnerlijkte
deugd in. Waar deze drie vormen van aansprakelijkheid ten minste een precisering
van verantwoordelijkheid inhouden - weliswaar in gradaties, zoals bij de politieke
verantwoordelijkheid is te zien (Elzinga 1989) - blijft maatschappelijke
verantwoordelijkheid diffuus. Om het op een andere manier te zeggen:
verantwoordelijkheid als juridische aansprakelijkheid heeft ten minste een moment
van digitalisering (Schuyt 1982: 32-43), een explicitering van de inhoud van de
verplichting en een moment van definitieve verantwoording: een rechterlijk besluit,
een eis tot aansprakelijkheid, een motie van de Tweede Kamer dat de minister moet
heengaan.
Bij maatschappelijke verantwoordelijkheid is er zo goed als geen digitalisering.
Het is allemaal diffuus. Ten eerste zijn de geadresseerden diffuus: wie wordt
aangesproken? Iedereen, maar niemand in het bijzonder. Laat ik een vraag stellen.
Wie ruimt na afloop van een drukbezette bijeenkomst de rommel op en wie doet het
licht uit? De conciërge heeft enigerlei juridische aanspreekbaarheid, maar wie is aan
spreekbaar of voelt zich aangesproken bij afwezigheid van een suppoost? De kans
is groot dat niemand zich geroepen zal voelen. Met andere woorden: waar iedereen
verantwoordelijk is, is de kans groot dat niemand zich verantwoordelijk voelt, zoals
ook Hannah Arendt gezegd heeft: waar iedereen schuldig is, is niemand schuldig
(Arendt 1965). Dit kenmerk zal men in de analyse van maatschappelijke
verantwoordelijkheid steeds tegenkomen. Het keert terug bij het milieuvraagstuk.
Het tweede kenmerk van maatschappelijke verantwoordelijkheid is een diffuus
forum. Er ontbreekt een articulatie van het verantwoordingsproces, waar Witteveen
(1989) ruim aandacht aan besteed heeft: een ritueel met een begin en een eind, zoals
een rechtsproces, een ontslagkwestie, een parlementaire enquête. Wie aan wie nu
precies verantwoording schuldig is, blijft bij maatschappelijke verantwoordelijkheid
steeds in het midden. Verantwoording aan de maatschappij als geheel? Maar dat is
nu juist een onaanspreekbare grootheid, zoals God voor tsaar Nicolaas II. De re-
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toriek van verantwoordelijkheid die door de politiek wordt gevoerd, bijvoorbeeld
over de vraag wie verantwoordelijk is voor de werkgelegenheid, de gezondheid en
het milieu, is daarom boeiend omdat er geen begin en geen eind wordt aangegeven.
Daarom is er geen beginnen aan.
Een derde kenmerk van maatschappelijke verantwoordelijkheid is de diffuusheid
van het object van verantwoordelijkheid. Laat ik ook dit kenmerk met een voorbeeld
illustreren. De directie van de AKZO-fabriek wordt benaderd om een onderzoek in te
stellen naar de mogelijkheden van het opbergen van nucleair afval in zoutmijnen.
Dit levert voor de eerstkomende tien jaar een behoorlijke verzekering van
werkgelegenheid op voor de werknemers/sters van die fabriek. De fabrieksdirectie
voelt een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de werkgelegenheid in die
streek. Tegelijk is er een vaag verantwoordelijkheidsbesef voor de toekomst: is
nucleair afval wel veilig in de diepe zoutmijnen over een periode van 300 tot 3.000
jaar, de afbreektijd van nucleair afval? Hoe weten we of kunnen we weten dat de
belangen van toekomstige generaties, die zullen wonen op en rond de zoutmijnen
niet ernstig worden geschaad? Is er een verantwoordelijkheid te beredeneren voor
deze in de toekomst zich manifesterende gevolgen? Met andere woorden: de objecten
waarvoor maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt geclaimd, zijn zelf niet of
nauwelijks gepreciseerd of misschien zelfs nog niet te preciseren.
Deze driedubbele diffuusheid - naar de geadresseerde, naar het forum, en naar het
object - zorgt ervoor dat een reële invulling van maatschappelijke
verantwoordelijkheid op zich laat wachten. Misschien is daarom het hele begrip
ondeugdelijk en moeten we onze toevlucht nemen tot verantwoordelijkheid als deugd.
Want er zullen altijd personen zijn die in dergelijke situaties zich wèl opwerpen om
dingen te doen of ter harte nemen. Er zal altijd wel een goed iemand zijn die als enige
de vraag ‘wie vanmiddag de stoelen weer keurig op hun plaats zet’ letterlijk zal
nemen en uit eigen gekozen plichtsbetrachting, vaak zonder beloning, doet wat niet
wordt of kan worden afgedwongen door juridische aansprakelijkheid.
Naarmate de binding aan een groep of een organisatie hechter is, zullen meer
personen deze verinnerlijkte verantwoordelijkheid laten zien. Derhalve: als de binding
aan de maatschappij groot is, als de betrokkenheid bij het wel en wee van de
samenleving ook groot is, zal maatschappelijke verantwoordelijkheid zich toch steeds
weer als persoonlijke deugd manifesteren.
Het diffuse karakter van een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel brengt
met zich mee dat er een grote mate van differentiatie zal optreden, tussen leden van
organisaties of van de samenleving, in de mate waarin men zich aan die diffuse
opdrachten of plichten zal houden. Personen met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel - wellicht door opvoeding daartoe voorbestemd - zullen
vaak de klos zijn. Slimme en sluwe ‘free riders’ zullen met weinig inspanning
maximaal profiteren van de verinnerlijkte deugden van kleine en grote Zosima's.
Voor de discussie over de praktijk van de verantwoordelijke samenleving is deze
observatie van belang (Brinkman 1989). Er hoeft geen parallelle relatie te zijn tussen
veel macht en veel (verinner-
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lijkte) verantwoordelijkheid. Een omgekeerde relatie - veel macht, weinig
verantwoordelijkheid en weinig verantwoordingsplicht - komt ook voor en is niet
onwaarschijnlijk (Komter 1989). Of zoals de wetenschapsfilosoof Percy Bridgeman
cynisch heeft opgemerkt: ‘het ter sprake brengen van “verantwoordelijkheid” is vaak
alleen maar een middel van een lui iemand om gedaan te krijgen dat iemand anders
iets voor hem of haar doet, dat van vitaal belang voor hem/haar is en dat hij of zij
eigenlijk zelf zou moeten doen’ (geciteerd bij Hardin 1972: 101).
Toch kan een bezinning op het verschijnsel maatschappelijke verantwoordelijkheid
tot een iets optimistischer conclusie leiden dan dat het hele begrip onbruikbaar is.
Als men de geschiedenis bekijkt van bijvoorbeeld de arbeidsbescherming of de strijd
tegen de onterende kinderarbeid in de vorige eeuw, dan zien we dat er een
maatschappelijke discussie - weliswaar diffuus en zonder aanwijsbaar forum plaatsvond over de morele geoorloofdheid van bepaalde toestanden. Dergelijke
discussies leidden dan vroeger of later tot de omzetting van het morele en
maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel in door de wetgeving gespecificeerde
wettelijke verplichtingen, gebods- of verbodsbepalingen. Als we de geschiedenis
van het Kinderwetje van Van Houten (1874) bestuderen, valt het zelfs op dat de
wettelijke plicht werd beargumenteerd met het gegeven dat we het niet aan
ondernemers mochten overlaten om op grond van hun morele verantwoordelijkheid
kinderarbeid te beëindigen, waardoor hun minder scrupuleuze concurrenten een
economisch voordeel zouden behalen.
De omzetting van diffuse verantwoordelijkheid in specifieke wettelijke dwang
laat zien dat maatschappelijke verantwoordelijkheid heel vaak het voorportaal is van
het huis van verantwoordelijkheid (Bovens 1989) in de zin van afdwingbare
aansprakelijkheden.
Als voorportaal van door het recht geoperationaliseerde aansprakelijkheid zie ik
een belangrijke plaats voor het begrip maatschappelijke verantwoordelijkheid.
In dezelfde zin als bij de arbeidsbescherming wil ik nu de maatschappelijke
verantwoordelijkheid toespitsen op de vraag of er een verantwoordelijkheid bestaat
voor de bescherming van de levenskansen voor toekomstige generaties, een
verantwoordelijkheid die zich uit in een specifieke plicht tot milieubehoud.

2 Verantwoordelijkheid voor het milieu als moderne deugd
In de rechtsfilosofie en moraalfilosofie wordt al sinds 1972 een discussie gevoerd
over intergenerationele rechtvaardigheid. Zij werd het eerst aangesneden door Rawls,
later overgenomen door vele anderen (cf. Rawls 1971, Barry 1977, 1978, Hilhorst
1987). Oorspronkelijk ging het om een verdelingsprobleem: mogen de nu levende
generaties in een historisch uniek en ontzaglijk hoog tempo de beschikbare natuurlijke
en niet-vernieuwbare hulpbronnen opmaken en niets over laten voor toekomstige
generaties? Zijn er überhaupt verplichtingen denkbaar tegenover personen, die er
helemaal nog niet zijn? Waarom zouden de huidige generaties niet het recht hebben
zo-
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veel mogelijk te profiteren van wat de aarde biedt? Juridisch gezien is het steeds
moeilijk geweest een wettelijke plicht te construeren tegenover niet bestaande
individuen, of om een verbintenis aan te gaan met in de toekomst misschien levende
personen.
Naast het intergenerationele verdeelprobleem is er later het probleem van het
voortbestaan van het natuurlijke milieu bijgekomen: door vele gevaren wordt dit
voortbestaan bedreigd: nucleaire oorlog, broeikaseffect, ontbossing en
woestijnvorming, vervuiling van de zeeën en van gronden. Hebben de huidige
generaties een verantwoordelijkheid tot behoud van de natuurlijke omgeving? En,
zo ja, hoe valt deze verantwoordelijkheid dan in een verplichting om te zetten? Hoe
komen we van het voorportaal van de milieu-verantwoordelijkheid tot in het huis
van de aansprakelijkheid? Bij de beantwoording van deze vraag werd ik sterk geholpen
door een artikel van de civielrechtsgeleerde Nieuwenhuis in R.M. Themis
(Nieuwenhuis 1988). Onder de uitdagende titel ‘Zij, die geboren worden groeten U’
bespreekt hij de vraag, welke rechtsmiddelen kunnen worden aangewend tegen de
schade die bijvoorbeeld over drie honderd jaar zichtbaar wordt door handelingen die
nu, door leden van onze samenlevingen, worden verricht. Hij slaat het voorportaal
van de maatschappelijke verantwoordelijkheidsdiscussie over om meteen bij de
civielrechtelijke aansprakelijkheid van artikel 1401 BW uit te komen, hèt instrument
om de verantwoordelijkheid operationeel te maken. Uitgaande van de Stoïcijnse leer
van de steeds wijder wordende gemeenschap - een culturele verdienste van met name
het Romeinse recht - zouden nu ook de nog niet geborenen in de rechtsgemeenschap
moeten worden opgenomen.
Nieuwenhuis vraagt zich af of hetgeen wij thans doen en laten een onrechtmatige
daad oplevert jegens hen die over 300 jaar worden geboren:
‘Praktisch gesproken komt deze vraag er op neer of eisers ontvankelijk
zijn wanneer zij een verbod vorderen van activiteiten waarvan de
schadelijke gevolgen eerst zullen intreden op een moment dat de eisers
allang niet meer in leven zijn. Strandt een dergelijke vordering niet op het
beginsel “geen belang, geen actie”?
In het arrest van de Nieuwe Meer heeft de Hoge Raad (HR 27-6-1986)
een begin gemaakt met de verlening van ontvankelijkheid ter zake van de
bescherming van algemene belangen. Drie milieu-organisaties werden
ontvankelijk geoordeeld in hun vordering van een bevel tot niet verdere
aantasting van het milieu door het storten van baggerspecie in de Nieuwe
Meer. Zij waren niet gehouden aan te geven welk concreet eigenbelang
zij hadden en evenmin behoefden zij in te gaan op de vraag wier belangen
er nu precies in het geding waren (de omwonenden, alle bezoekers van
het gebied of ieder die het behoud van de natuur ter harte gaat?). Deze
veralgemening van het belang, vereist voor een vordering uit onrechtmatige
daad, dient zich mede uit te strekken tot de toekomst. De belangen van
toekomstige generaties tellen mee (Nieuwenhuis 1988: 366)’.
Nieuwenhuis gaat vervolgens in op de vraag of gebruikers van spuitbussen
aangesproken zouden kunnen worden voor de schade aan het milieu. Gebruikers of
producenten van die spuitbussen? Hij stelt dan dat producenten èn gebruikers via de
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neraties behoort tot die te beschermen collectieve belangen. Hij stelt dat de schade
die pas over drie honderd jaar intreedt niet ‘te ver verwijderd’ is om in redelijkheid
aan de huidige generatie te kunnen worden toegerekend. Het voorbeeld dat hier wordt
gebruikt heeft echter alle kenmerken van maatschappelijke verantwoordelijkheid,
zolang de civielrechtelijke actie tot schadevergoeding door niemand wordt ingesteld.
Ik weet niet of het allemaal zo gemakkelijk zal gaan als Nieuwenhuis beschrijft. De
schade is wel voorstelbaar, maar nog niet ingetreden. De toekomst blijft onzeker.
Met andere woorden: misschien zal naast de collectiefbelang-acties, die moeizaam
en mondjesmaat worden erkend door de rechtspraak, een andere weg van het
voorportaal naar de kamers van aansprakelijkheid moeten worden aangelegd. Twee
pogingen om zo'n weg te ontwerpen zou ik willen behandelen: John Passmore en
zijn boek Man's responsibility for nature (1974) en Hans Jonas' The imperative of
responsibility (1984).
Passmore onderscheidt vier milieuvraagstukken:
pollution:

vervuiling van grond en zee;

conservation:

het bewaren van natuurlijke hulpbronnen
voor toekomstige generaties, zodat zij er
ook van kunnen gebruiken, genieten en
profiteren;

preservation:

het behouden en in stand houden van
natuurgebieden, wildernissen en eenzame
plaatsen;

multiplication:

het probleem van de bevolkingsgroei en
overbevolking.

De vraag naar de verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties luidt voor elk
van deze vier vraagstukken anders. Immers de vervuiling is ook ons probleem en de
huidige generatie heeft reeds eigen belangen bij de vermindering en het tegengaan
van vervuiling. Het conserveren van hulpbronnen is een typisch intergenerationeel
probleem. Wij of zij, that's the question. De preservatie is géén intergenerationeel
probleem maar een permanente opdracht tot het behoud van een duurzame wereld.
De tropische regenwouden, zo belangrijk voor het ontwikkelen van wolken waardoor
we niet verschroeien door de hitte van de zon, mogen wij niet kappen, maar de
volgende generaties ook niet. Hier is geen verdeelprobleem, maar uitsluitend een
opdracht tot continuïteit. Ten slotte schept het bevolkingsvraagstuk wéér een ander
verantwoordelijkheidsprobleem: hebben wij een verantwoordelijkheid jegens
toekomstige generaties om niet zoveel toekomstige deelgenoten te laten ontstaan?
Volgens de meeste ecologen is het bevolkingsvraagstuk mogelijkerwijs het
belangrijkste probleem: met minder mensen kan het natuurlijke milieu duurzamer
blijven voortbestaan. Een stationair bevolkingspeil vermindert de uitputting van de
aarde. Bij dit laatste punt vallen eigenbelang en toekomstig belang weer bijna samen.

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

Voor de oplossing van deze vier vraagstukken acht Passmore het utilisme eenvoudig
niet toereikend, met name omdat de tijdshorizon van het utilisme veel en veel te kort
is. Het utilisme houdt op met rekenen als het persoonlijk voordeel aantoonbaar
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is. De lange-termijngevolgen blijven meestal buiten schot. Maar ook Rawls'
intergenerationele rechtvaardigheidstheorie schiet te kort: één à twee generaties zijn
te kort om in de echte milieuvraagstukken te beslissen.
Passmore vindt dan een eigen oplossing in de deugd van verantwoordelijkheid,
aangevuld met liefde, ‘to care about the future of what we love’. Dat is mooi gezegd,
maar dan belanden we weer snel in de zondagsconcepten, terwijl juist operationele
recepten nodig zijn.
Evenmin vinden we zo'n recept bij de Duits-Amerikaanse filosoof Hans Jonas. Bij
Jonas wordt verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het natuurlijke milieu
niet een deugd, maar zelfs een noodzaak. Zijn boek heet in de Engelse versie The
imperative of responsibility, met een verwijzing naar Kants categorische imperatief:
een hoofdstelregel voor het handelen, die voorafgaat aan andere stelregels.
Jonas contrasteert de ethiek van een Griekse stadstaat met de ethiek van de
moderne, door wetenschap en techniek beheerste samenleving (Jonas 1984: 4-24).
In die vroegere, overzichtelijke samenleving waarin de mens ondergeschikt was aan
de geweldige en vaak overweldigende natuur, hield de ethiek van het handelen stil
bij de mens-mens relaties in een hier-en-nu situatie. Met andere woorden, een
antropocentrische ethiek, zoals ook tot uiting komt in de regels en beginselen van
de klassieke ethica: ‘Bemin Uw naaste als Uzelf’. ‘Wat gij niet wilt dat U geschiedt
doet dat ook een ander niet’. Bij deze klassieke ethiek blijft de natuur onveranderd
onder de invloed van menselijk handelen, blijft de natuur duurzaam en zijn de
inbreuken van de mens op de natuur oppervlakkig en machteloos. De handelende
persoon en het object van handelen delen in dezelfde tijd, het heden. Het ethisch
universum blijft beperkt tot de kring der levenden. Alles wat buiten deze kring van
het in tijd en ruimte overzienbare handelen viel, noemden de Grieken ‘het lot’.
Nu echter de moderne mens het lot in eigen hand heeft genomen, verandert er
volgens Jonas iets heel wezenlijks, dat daarmee ook invloed heeft op de verandering
van onze ethiek. De handelende persoon, het object van handelen en de gevolgen
van dat handelen, vallen niet meer samen in een en dezelfde tijdsspanne. De natuur
blijft niet meer onaangeroerd door de technische interventies. Door de effecten van
het handelen van mensen verandert de facto de biosfeer en daarmee - zegt Jonas ook het object van verantwoordelijkheid. De natuur wordt object van
verantwoordelijkheid, niet meer uitsluitend de levende medemens. Welke
verplichtingen volgen hieruit? Mogen wij de gans met de gouden eieren slachten
voor ons eigen nut? Mogen we de tak afzagen, waarop we zelf zitten?
De nieuwe dimensies van verantwoordelijkheid zijn volgens Jonas:
1. De geweldige uitbreiding van de ruimte- en tijdsspanne;
2. De veel langere causale ketens tussen handeling en handelingsgevolg;
3. De onomkeerbaarheid van de aggregaatgrootheden, met name de schaaleffecten
van het individuele handelen;
4. Het cumulatieve effect: de schadelijke gevolgen stapelen zich op;
5. Het feit, dat de lessen uit het verleden ten aanzien van de ethiek van verantwoor-
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delijkheid ons nu in de steek laten; vroeger kon je van ervaring leren; nu is het
verleden machteloos voor de nieuwe problemen (Jonas 1984).

Verantwoordelijkheid heeft bij Jonas twee hoofdbetekenissen: je bent verantwoordelijk
voor wat je gedaan hebt; dit is een retro-actieve naar gedane daden terugverwijzende
verantwoordelijkheid. Juridisch gebruikt men hier het begrip aansprakelijkheid.
Ouders kennen dit begrip wanneer ze zich via een WA-verzekering indekken tegen
de onvoorziene en onverhoopte kleine en grote baldadigheden van hun minderjarige
kinderen. Ook de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid van politici slaat op daden
in het verleden. De tweede betekenis van verantwoordelijkheid is voor ons onderwerp
van groter belang: je bent verantwoordelijk voor iets of iemand, je voelt je
verantwoordelijk voor iets of iemand hetgeen resulteert in daden en handelwijzen.
Je bent verantwoordelijk voor hetgeen nog gedaan moet worden. Deze betekenis is
toekomstgericht. Het veronderstelt het vermogen tot handelen en tot enige macht en
beïnvloeding van toekomstige gebeurtenissen.
Verantwoordelijkheid in deze laatste zin is een vrijwillige, - meestal spontane activiteit, die wordt ondernomen omwille van het object van zorg en
verantwoordelijkheid. De kunstenaar voelt op deze wijze verantwoordelijkheid voor
zijn of haar kunstwerk, heeft er onuitsprekelijke liefde voor opgevat, koestert het
object en voelt zich ermee verbonden.
Zo zit ook ouderlijke verantwoordelijkheid volgens Jonas in elkaar: het is een niet
wederkerige relatie, die zonder voorwaarden wordt aangegaan en veelomvattend is.
Ouders zijn niet voor een klein beetje van het leven voor hun kinderen
verantwoordelijk, maar voor het gehéle leven, met alle goede en kwade kanten ervan.
Ze zetten zich in zoals een kunstenaar zich inzet voor zijn of haar creatie: met liefde
en toewijding, zonder morren en met veel geduld. Deze verantwoordelijkheid is
toekomstgericht. Het gaat ten slotte om de mogelijkheden, die kinderen in zich dragen,
tot uitdrukking en wasdom te laten komen. Het is gericht op continuïteit: op deze
wijze wordt het leven doorgegeven. De jeugd krijgt door deze ouderlijke
verantwoordelijkheid een toekomst.
Ook de politieke verantwoordelijkheid van een politicus/politica voor de res
publica, de publieke zaak, de politieke gemeenschap, vertoont deze niet-wederkerige
relatie, als het goed is tenminste. Het kenmerk van een oprecht politicus die macht
probeert te verwerven, is dat hij/zij macht op verantwoordelijke wijze wil aanwenden
voor het wel en wee van de burgers. Het is een zelfgekozen verantwoordelijkheid,
die soms nogal zwaar op de schouders rust.
Volgens Hans Jonas vormen de ouderlijke en de politieke verantwoordelijkheid
de toonaangevende voorbeelden voor een nader te ontwerpen theorie van
verantwoordelijkheid. Er zijn tussen deze twee verantwoordelijkheden, naast voor
de hand liggende verschillen - zoals het feit dat ouders voor een klein en beperkt
aantal met naam en toenaam toegenegen personen verantwoordelijk zijn en politici
voor een groot aantal anonieme personen - zeer opvallende overeenkomsten. Volgens
Jonas zijn er drie kenmerken van deze vrijwillig aanvaarde verantwoordelijkheid,
namelijk 1) de totaliteit in de zin van alomvattendheid: alle aspecten worden belangrijk
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geacht, niet alleen maar een paar aspecten, die ons goed uitkomen, 2) de gerichtheid
op continuïteit, voortdurendheid, overdraagbaarheid en 3) toekomstgerichtheid. Het
doel van de verantwoordelijkheid die men op zich neemt is het bewaken van de eigen
doelgerichtheid van de personen, waarvoor men zich verantwoordelijk voelt, de
autonomie van die personen. Men moet er zorg voor dragen dat de personen, voor
wie verantwoordelijkheid wordt opgevat, de mogelijkheden die zij zelf in zich dragen,
in de toekomst ook kunnen uitwerken op eigen zelf gekozen wijze.
Vanuit deze visie op verantwoordelijkheid komt Jonas tot de formulering van de
allereerste en op dit moment allerbelangrijkste verantwoordelijkheid van politici,
namelijk te zorgen voor het behoud van de condities voor het bestaan van toekomstige
generaties. Politici moeten primaire verantwoordelijkheid opvatten voor de
mogelijkheid dat nieuwe generaties de fakkel van de mensheid en het beheer over
de natuur overdragen aan hun nageslacht, dat zodanig is opgevoed en opgeleid dat
het op zijn beurt diezelfde grondcondities overdraagt aan zijn jongeren enzovoort.
De toekomst van de jeugd nu is verbonden met de feitelijke bestaansvoorwaarden
van de toekomstige generaties. In feite gaat het bij Jonas niet meer om toekomstige
generaties maar om de ‘idee’ van de mensheid. Verantwoordelijkheid wordt aldus
bij Jonas een bijna metafysische deugd en men kan zich afvragen: is deze deugd te
vertalen in aanwijsbare verplichtingen? In de kritieken op Jonas kwam naar voren
dat Jonas eigenlijk door de ernst van de situatie een soort elitaire dwang zou willen
installeren, die zich moeilijk verhoudt tot de eis van democratische besluitvorming
(cf. Müller 1988: 111-127; Weiskopf 1983: 94-125).
Als men de ideeën van Passmore en Jonas moet beoordelen valt het op hoezeer de
in de inleidende paragraaf genoemde kenmerken van ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’ ook op hun betoog van toepassing zijn. De adressanten van
verantwoordelijkheid blijven diffuus: iedereen wordt verantwoordelijk; het object
omvat bij Jonas ‘de’ mensheid als idee en bij Passmore ‘the future of what we love’.
Geen van beiden staat stil bij de verantwoording ten overstaan van een bepaald of
specifiek forum. Verantwoordelijkheid is bij hen een verinnerlijkte deugd. Zij zijn
beiden roependen in het voorportaal (maar misschien is dit voorportaal wel een
woestijn).
Hun betoog is te zien als een poging tot overreding. Zij geven de filosofische
fundering voor de aanvaarding van een primaire verantwoordelijkheid voor het
behoud van het natuurlijke milieu. Het belang van beider betoog is dat deze
maatschappelijke verantwoordelijkheidstoedeling kan uitgroeien tot een bewuste
overtuiging en een op die bewuste overtuiging gebaseerde andere levenswijze. Men
komt niet tot gedragseisen uit angst voor de toekomst, voor alle enge dingen die
(kunnen) gaan gebeuren met of in de natuur. Angst en overtuiging zijn steeds de
uiterste polen geweest, die bij de nakoming van concrete rechtsverplichtingen een
rol spelen. Gehoorzaamt men uit angst voor straf en voor de nadelen, óf gehoorzaamt
men op grond van de overtuiging dat het gevraagde gedrag intrinsiek goed is? Deze
twee polen van de innerlijke motivering tot gehoorzaamheid keren terug bij de vraag
óf en hoe de overheid de verantwoordelijkheid voor natuur- en milieubehoud mag
en kan omzetten in concrete verplichtingen.
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3 Dwang tot deugdzaamheid
Kan en mag een overheid omwille van de verantwoordelijkheid voor toekomstige
generaties een verantwoorde levenswijze van burgers afdwingen? De
rechtsfilosofische vraag naar het mogen gaat vooraf aan de rechtssociologische vraag
naar het kunnen en naar de beste modaliteiten om het te doen.
Dwang tot deugdzaamheid is een oud leerstuk van het liberalisme. Onder welke
omstandigheden mag een overheid wettelijke verplichtingen opleggen aan individuele
burgers, die daardoor in hun eigen keuzen en voorkeuren worden beknot? Deze vraag
klemt te meer wanneer de overheid meent het beter te weten dan die burgers zelf.
Juridisch paternalisme is een oude vraag die wellicht ook aan de orde is als het gaat
om deugdzaam milieuvriendelijk gedrag (Hodson 1983; Thompson 1987: 148-170).
De vraag naar de dwang tot deugdzaamheid moet echter verschillend beantwoord
worden als het gaat om:
1. Morele gedragingen die uitsluitend de persoon betreffen: riskante gewoonten,
deviante levenswijzen die niemand kwaad doen;
2. Gedragingen die schade toebrengen aan andere personen; hier is het criterium
het zogenaamde ‘harm-principle’, door J.S. Mill reeds geformuleerd;
3. Gedragingen, inclusief het betalen van belasting, die het minimale welzijn van
andere personen bevorderen;
4. Gedragingen, die effecten hebben op de gemeenschap als geheel (Hodson 1983).

De eerste drie zijn vormen van juridisch paternalisme, die alleen daarom nog niet
per se zijn af te wijzen. Het vierde is naar mijn mening geen paternalisme, omdat
hier niet het belang van de burger zèlf wordt bevorderd, maar uitdrukkelijk het
algemeen belang. In relatie tot toekomstige generaties is het duidelijk niet het belang
van de huidige burgers, voor wie de wetgever een oordeel aanmatigt. De dwang tot
milieubehoud kan derhalve niet als juridisch paternalisme worden afgedaan. Dwang
kan hier worden gerechtvaardigd omwille van het behoud van de gemeenschap,
omwille van het behoud van de grondvoorwaarden voor de instandhouding van een
politieke gemeenschap.
De rechtsdwang is ook nog op een andere manier te rechtvaardigen, namelijk via het
probleem van de tragedie van de meent. Reeds in 1968 formuleerde Garrett Hardin
(1968) de tragische situatie, die ontstaat wanneer iedereen de koeien gratis laat grazen
op de gemeenschappelijke dorpswei. Door het ongelimiteerde grazen wordt de weide
overgraasd, waardoor het gemeenschappelijke bezit snel achteruitgaat. Hardin gebruikt
dit oude Engelse voorbeeld als een paradigmatische situatie voor alle situaties waarin
de individuele voordelen in keuzesituaties uiteindelijk leiden tot collectieve nadelen.
De op korte termijn op voordelen gerichte individuele keuzes zijn mogelijk juist
omdat de verantwoordelijkheid diffuus blijft; iedereen is verantwoordelijk voor de
gemeenschappelijke zaak en daardoor wordt niemand geremd of gehinderd in het
individuele gedrag. De toepassing op de diffuse maatschappelijke verantwoordelijk-
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heid voor het milieu ligt voor de hand en wordt door Hardin ook expliciet bedoeld.
Deze situatie van collectieve verslechtering en uitbuiting door individuele
bevoordeling en afwezigheid van expliciete verantwoordingsrelaties kan slechts
worden doorbroken door het opleggen van wettelijke verplichtingen. Door die
wettelijke verplichtingen ontstaan concrete verantwoordelijkheden en
verantwoordingsplichten. Op grond van de collectieve gevolgen voor de gemeenschap
is het te rechtvaardigen dat een rechtsdwang wordt opgelegd aan huidige generaties.

4 De vormgeving van de dwang tot deugdzaamheid
Als de vraag óf de overheid dwang mag uitoefenen bevestigend is beantwoord, komt
de mogelijk nog interessantere vraag aan de orde hoe de overheid deze dwang het
meest effectief kan uitoefenen. Komen er in de toekomst milieubonnen, die net als
in andere maatschappelijke schaarste-situaties worden verdeeld en vervolgens op de
(zwarte) markt zullen worden verhandeld? Wordt het autobezit aan banden gelegd
of komen er - elektronisch gecontroleerde - maxima van het te rijden aantal kilometers
per maand of per jaar? Komen er hoge boetes op het gebruik van spuitbussen en hoe
valt het particuliere gebruik in privé-domeinen te controleren? Komt er in de plaats
van controle op individueel gebruikersgedrag een verbod op de produktie van
schadelijke goederen? Worden in de toekomst fabrieken stilgelegd bij de eerste de
beste vervuilende lekkage? Etcetera, etcetera. De veelheid van mogelijkheden maakt
het niet eenvoudig om een goede wetgevingsstrategie te kiezen.
Uit rechtssociologisch onderzoek is bekend geworden dat de twee uiterste polen
in het gehoorzaamheidsbevorderende gedrag, namelijk bedreiging met straffen en
morele overreding, allebei juist de laagste effectiviteit hebben. Angst voor straf en
overtuiging werken het minst als de bevolking niet ‘mee’ wil in enigerlei dwang tot
deugdzaamheid.
Bovendien schept het uitsluitend werken met strafdwang een nieuwe
‘free-riders’-situatie: degenen die ongestraft wettelijke bepalingen weten te ontduiken,
of te ontwijken, scheppen voor zichzelf een financieel voordeel boven degenen die
zich stipt en netjes aan de wet houden. Dat was al zo ten tijde van de inwerkingtreding
van het Kinderwetje van Van Houten en dat is nog steeds zo. Levens- of
natuurbeschermende wetten botsen tegen dezelfde maatschappelijke ontwijkingsen ontduikingsmechanismen op, als de wettelijke verplichtingen niet worden gedragen
door een brede maatschappelijke overtuiging. Zonder die overtuiging schept de
oplossing van de ‘tragedie van de meent’ door wettelijke verplichtingen zelf weer
een nieuwe meentsituatie, namelijk tussen de wel en de niet gehoorzamende burgers.
De sluwen en de slimmen zullen hun sluwheid en slimheid ook aanwenden bij de
mogelijkheden tot ontduiking, als dit vele individuele voordelen oplevert.
De samenleving kan alleen maar uit deze dubbele meent-situatie komen indien
een combinatie van motieven voor natuur- en milieubeschermend gedrag (bijvoorbeeld
morele èn economische) gepaard wordt aan een combinatie van
beïnvloedingsmiddelen. Dwang alleen helpt niet. Overreding alléén ook niet. Maar
een zachte aan-
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drang, ondersteund door enerzijds strategisch gekozen - civielrechtelijke - sancties
en anderzijds een sociale beweging van onderop, uitmondend in een brede verandering
van mentaliteit bij zo'n groot mogelijk deel van de bevolking, helpt veel meer. Juist
de combinatie van juridische én niet-juridische beïnvloedingen, van vrijwillig
aanvaarde èn onvrijwillig opgelegde verplichtingen, biedt te zamen de beste garantie
voor collectieve deugdzaamheid. Indien mentaliteitsverandering op grote schaal
plaatsvindt gaan natuur- en milieubehoud steunen op een innerlijke overtuiging. De
deugd wordt dan niet (meer) als dwang ervaren.
Men kan stellen dat een verandering van mentaliteit en levenswijze de absoluut
noodzakelijke conditie is wil deugdzaam milieugedrag tot stand komen. De deugd,
omwille van de deugd nagevolgd, heeft zelfs de beste resultaten. Dit vormt een mooie
nieuwe paradox in de ethiek. Lange tijd hebben de Verantwortungsethik en de
Gesinnungsethik tegenover elkaar gestaan en werden zij ook tegenover elkaar gesteld.
Bij de zorg om het milieu lijken beide vormen van ethiek weer bij elkaar samen te
komen: omwille van de vele schadelijke gevolgen van de huidige levenswijzen op
grote schaal en op lange termijn, is een levenswijze die zo sober mogelijk is en
gepraktiseerd wordt omwille van de intrinsieke deugdzaamheid (dit is een
Gesinnungsethik), tegelijk de meest effectieve wat betreft de gevolgen op lange
termijn voor het behoud van de levenskansen van toekomstige generaties.
Een nieuwe, ascetische, stoïcijnse levenswijze kan uit eigen innerlijke overtuiging
gekozen worden óf zal ons door bittere omstandigheden kunnen worden opgelegd.
Hardin beschrijft deze mogelijkheid in zijn meest recente boek:
‘Als het scenario voor het broeikaseffect werkelijkheid wordt (wat we
nog niet zeker weten) dan zal het een gigantische verstoring van onze
levens meebrengen. Het verbranden van alle brandstoffen, zal in de hele
wereld sterk verminderd moeten worden, hetgeen minder industriële
produkten en meer werkloosheid mee zal brengen. Spierkracht zal in
toenemende mate de aan brandstof ontleende krachten moeten gaan
vervangen (een ombuiging in een eeuwenlange ontwikkeling). Huizen,
kantoren en fabrieken zullen kouder worden. Warme kleren zullen in de
plaats komen van centrale verwarming. Er zal voor iedereen minder te
reizen zijn. Een negatieve bevolkingsgroei zou staatspolitiek kunnen
worden, zoals dit nu al in China is’ (Hardin 1987: 121).
Met dit toekomstbeeld voor ogen is het duidelijk dat geen politicus met zo'n
programma stemmen zal winnen. Toch is zo'n sobere levenswijze een
noodzakelijkheid. Waar het dan vervolgens om zal gaan is aan te tonen dat zo'n
levenswijze geen ongelukkige samenleving oplevert, maar net als alle andere
samenlevingen in de geschiedenis zowel gelukkige als ongelukkige momenten, en
zowel gelukkige als ongelukkige mensen zal kennen. Dit lijkt me een realistische
doelstelling; geen utopie, maar een gerichtheid op een bescheiden toekomst, zowel
naar doelstelling als naar materiële welvaart.
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22 Recht en orde in de verzorgingsstaat
1 Inleiding
Een van de paradoxen, die de huidige tijd kenmerkt is het feit, dat bij een grote en
structureel geworden langdurige werkloosheid individuele prestaties of wanprestaties
weer tot de belangrijkste beoordelingscriteria van gedrag zijn gaan behoren. Een
herleving van de prestatiemoraal komt te voorschijn in een periode, waarin voor een
belangrijk deel van de slecht of onvoldoende geschoolde bevolking heel weinig te
presteren valt in de daarvoor meest gëeigende vorm: betaalde arbeid buitenshuis. De
vraag, die ik aan de orde wil stellen is de volgende: werkt werkloosheid normloosheid
in de hand? Dahrendorf heeft deze vraag uitdrukkelijk met ja beantwoord in zijn
boek Law and Order (1985). In Dahrendorfs betoog speelt het wel en wee van de
verzorgingsstaat een grote rol. Structurele ontwikkelingen in die verzorgingsstaat
hebben een situatie geschapen, die in sommige opzichten als anomie te kenschetsen
valt. Dahrendorf begint zijn analyse dan ook met ‘the road to anomia’. Het is
opvallend dat Dahrendorf als niet-criminoloog op het eind van zijn succesvolle
loopbaan als socioloog in Duitsland en Engeland en praktiserend politicus in
West-Duitsland zo veel aandacht schenkt aan het huidige hoge niveau van
criminaliteit, vooral onder jongeren. Hij brengt het probleem rechtstreeks in verband
met de structurele ontwikkelingen in de moderne samenleving, waarin voor
(ongeschoolde) jongeren steeds minder arbeid beschikbaar is. Waar vroeger jongeren,
waar niet veel land mee te bezeilen viel, bij de marine het zeegat uitvoeren en een
ruig en avontuurlijk leven leidden, worden zij thans afgewezen vanwege de
onvoldoende scholing. Ook bij de marine is de technologische revolutie zo ver
voortgeschreden, dat de arbeidsplaatsen worden ingenomen door de beter geschoolden,
de mensen met hoge technische vaardigheden. Een traditionele opvang van jongeren
met de ruige en ruwe bolsters is daarmee komen te vervallen. Waar gaan deze jongeren
nu heen? Wat doen ze zoal de hele dag? Hoe komen ze aan hun geld? Met dit concrete
beeld - een vóórbeeld - wil ik het door Dahrendorf gestelde probleem introduceren.
Heeft onze samenleving zich al rekenschap gegeven van de consequenties die de
enorme verschuivingen op het gebied van de arbeid kunnen hebben - of misschien
reeds gehad hebben - voor het probleem van de rechtshandhaving?
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2 Welvaart en criminaliteit
Voordat ik de analyse van Dahrendorf volg, zal eerst de aanleiding van zijn onderzoek
aan de orde komen. De verwachtingen in vroeger dagen geuit, dat een verbetering
van het welvaartspeil en de bestrijding van de sociale ongelijkheid in de
verzorgingsstaat het plezierige neveneffect zouden hebben van een vermindering
van criminaliteit, is eenvoudigweg door de feiten geloochenstraft. De vele goede
bedoelingen, waarmee de verzorgingsstaat is opgebouwd, hebben in elk geval op dit
terrein het niet-bedoelde, door velen ook niet verwachte, gevolg gehad, dat de
criminaliteit scherp ging stijgen. Na de vermoede samenhang tussen armoede, sociale
ongelijkheid en criminaliteit, moet men zich nu ook het hoofd buigen over de te
vermoeden samenhang tussen welvaartstijging en criminaliteit. Of zijn het juist de
personen, die geen deel hadden aan die welvaartstijging, die het merendeel van de
criminaliteit voor hun rekening namen? De gestage stijging van de criminaliteit na
1960, de scherpere stijging na 1965 en nogmaals na 1980 is tot nu toe niet voldoende
verklaard geworden. Samenvattend wil ik de bekende gegevens nog eens op een rij
zetten (cf. WRR 1988):
1. Een stijging van de criminaliteit met een gelijktijdige daling van het
ophelderingspercentage (WRR 1988: 10);
2. Een concentratie van deze stijging bij de ruwheids- en vermogensmisdrijven,
waarbij de gekwalificeerde diefstal de sterkste toename te zien geeft;
3. Geen noemenswaardige stijging bij levensdelicten en sexuele delicten (hoewel
deze laatste categorie nadere beschouwing vereist, door de vermindering van
de pornografie en vermeerdering van de aangegeven verkrachtingen);
4. Iets meer dan 75 procent van alle misdrijven worden gepleegd door jongeren,
al dan niet in groepsverband;
5. Nog eens 10 procent van alle misdrijven zijn ruwheidsmisdrijven (vandalisme,
openbare geweldpleging) eveneens in meerderheid gepleegd door jongeren.

Deze beknopte weergave noodzaakt in ieder geval een goed onderscheid aan te
houden tussen de diverse delictsoorten. Het WRR-rapport doet dit zelfs systematisch
door de commune delicten een andere analyse te geven dan de delicten in het kader
van de sociale rechtsstaat. De vraag of dat verstandig is geweest en of er niet een
interessante, sociologisch aantoonbare samenhang te vinden is juist tussen de stijging
van de gewone, commune criminaliteit én de ‘moderne’ sociale
rechtsstaat-criminaliteit zal ik hier proberen te beantwoorden (zie paragraaf 5). Want
juist in de verzorgingsstaat is er in dezelfde periode 1965-1985 op andere
maatschappelijke terreinen van alles aan de hand geweest: een scherpe uitbreiding
van de sociale voorzieningen na 1974, een verbetering van het materiële levenspeil
vanaf 1962 tot 1980, waarna een abrupte daling zich manifesteert, een uitbreiding
van de immateriële hulpverlening, een verandering in opvoedingssystemen, een
vermindering van binding aan kerk en werk (Schuyt 1988: 305; in deze bundel
hoofdstuk 23).
De gegeven stijging van criminaliteit tegen de achtergrond van een, historisch ge-
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zien, spectaculair wisselend maatschappelijk decor, zou oude sociologische
veroorzakingstheorieën weer gemakkelijk kunnen doen herleven in de criminologie.
Maar wellicht tekenend voor de tijdgeest zoeken vooraanstaande criminologen,
bijvoorbeeld Wilson en Herrnstein (1985), het nu juist vooral in individuele
kenmerken, daarmee de paradox aanvullend dat in tijden van structurele veranderingen
het individuele toedoen van personen weer meer aandacht krijgt. In Nederland echter
heeft Jongman (1985: 183-188) wel degelijk de vraag proberen te beantwoorden
‘waardoor de laatste decennia zo'n sterke stijging van de criminaliteit (laten) zien’.
Het is van belang het door Jongman gegeven antwoord te leggen naast Dahrendorfs
antwoord en beide antwoorden nog eens te vergelijken met de analyse van de WRR.
De door deze auteurs aangesneden vragen zijn voornamelijk sociologisch van
aard, evenals de antwoorden die zij geven. Criminaliteitstijging wordt dan gezien
als een verschijnsel, dat zich ook laat bestuderen als vorm van collectief gedrag, dat
kenmerken heeft die ook aan andere vormen van collectief gedrag in onze moderne
verzorgingsstaat zijn waar te nemen. Ik doel hier met name op het verschijnsel van
de individuele nutsmaximalisatie onder maatschappelijke regimes van collectieve
solidariteit. Als deze kenmerken van collectief gedrag ook opgaan voor de commune
vermogenscriminaliteit zijn de overeenkomsten tussen de twee door de onderscheiden
sferen van criminaliteit groter dan hun verschillen.

3 Dahrendorfs anomia-these
Is het een ironisch toeval dat Dahrendorf de in de hedendaagse criminologie als
obsoleet bechouwde anomie-theorie van Durkheim weer in herinnering brengt? Het
eerste hoofdstuk van zijn boek zet meteen een ernstige, soms zelfs dramatische toon:
I am using the ancient word anomy rather than the term anomie of modern social
science for what Lambarde described in 1591 as ‘bringing disorder, doubt and
uncertainty over all’ (Dahrendorf 1985: 19). Na een bespreking van de pro's en
contra's van Durkheims anomie-theorie als een verklarende theorie voor zelfmoord
en misdaad in tijden van economische voorspoed, gevolgd door economische
teruggang, stelt hij het moderne inzicht vast dat hier geen sprake is van een causale
relatie. ‘Anomy provides a background condition in which crime rates are likely to
be high’ (zijn cursivering, 1985: 22). Een van de belangrijkste kenmerken van zo'n
maatschappelijke toestand van anomie is het feit, dat vele normovertredingen niet
meer worden gesanctioneerd. Er ontstaan op vele terreinen vrije zones van gedrag
waar straffeloosheid heerst. ‘Anomia describes a state of affairs in which breaches
of norms go unpunished. This is a state of extreme uncertainty in which no one knows
what behavior to expect from others in given situations’ (1985: 24). Doordat vele
normovertredingen ongestraft blijven, wordt de effectiviteit van deze, maar ook die
van andere normen, verminderd. De medaille van de ineffectiviteit van vele normen
heeft nog een keerzijde, het tweede kenmerk van anomia, namelijk het losser worden
of geheel verdwijnen van de sociale, vooral morele bindingen tussen mensen in de
samenleving. Teruggaand op Durkheim noemt hij dergelijke morele bindingen
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met een mooi aan de geneeskunst ontleende term ‘ligatures’.
‘Underneath social structure there are moulds of human behavior which we may
call cultural. They too are changeable, though they change more slowly than social
structures; the deeper bond between mother and child is not immediately affected
by changes in the age of suffrage or even of divorce law and rules of inheritance.
Among such cultural moulds are not only those deeper bonds which we shall call
ligatures, but also moral beliefs and other ingredients of people's conscience. They
add an element of morality to the validity of norms. Norms are valid in other words
if and when they are both effective and moral, that is (believed to be) real and
(believed to be) right. It will readily be seen that there are relations between this
terminology and the concepts of legality (the positive effectiveness of norms) and
legitimacy (the coincidence of effectiveness and morality)’ (1985: 26).
Dit lange citaat lijkt me gerechtvaardigd niet alleen omdat dit de kern van
Dahrendorfs argument weergeeft, maar ook omdat hij hier een beschrijving geeft
van de huidige situatie, die door zeer vele personen, van hoog tot laag in de sociale
hiërarchie en in vele verspreide beroepssferen, ook zo gevoeld wordt. Er is iets
veranderd in de moraliteit in onze samenleving, in de publieke moraal ten aanzien
van normen en normovertredingen in het algemeen en deze verandering wordt
zichtbaar - zo gaat dit gevoelen - in de gestegen criminaliteitscijfers. Dahrendorf
brengt het oude sociologische inzicht tot leven, dat een samenleving meer is dan
alleen een risico-‘Gesellschaft’ of een onderneming tot eigen voordeel. Het moeilijk
operationeel te maken begrip ‘moraal’ of ‘conscience collective’ (Durkheim) wordt
daarmee strategisch onderdeel van de analyse van de criminaliteit in onze moderne
samenleving. Een volledig gepositiveerde wetenschapsbeoefening heeft altijd moeite
gehad met dergelijke begrippen, maar daarmee is het verschijnsel van morele
overtuigingen als bindmiddelen in een samenleving nog niet verdwenen.
De aanpak van Dahrendorf wordt echter meteen flink aangezet. Hij wordt zelfs
een beetje moralistisch: ‘Anomia then is a condition in which both the social
effectiveness and the cultural morality of norms tends towards zero’ (1985: 26). Of
de huidige situatie al meteen het nulpunt benadert, weet ik niet. Het lijkt me
onwaarschijnlijk en empirisch onvoldoende gefundeerd. In mijn dissertatie Recht,
Orde en Burgerlijke Ongehoorzaamheid (1972) heb ik betoogd dat een absoluut
nulpunt in de maatschappelijke orde niet zo snel kan worden aangenomen. Extreme
situaties zoals de hongerwinter of de situatie in Berlijn na de overgave van het Duitse
leger in de Tweede Wereldoorlog zouden misschien als volstrekte anomie-situaties
kunnen fungeren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Dahrendorfs boek begint
met een beschrijving van Berlijn in de eerste dagen na de verovering door de
geallieerden.
De anomie-benadering wordt echter aangewend om nog vier bekende kenmerken
van ‘recht en orde in de verzorgingsstaat’ te beschrijven. Dahrendorf noemt dit
zogenaamde no-go-areas, geografische en sociale gebieden, waar men niet meer in
durft te gaan. In een logisch niet al te schone classificatie somt hij vier van deze
no-go-areas op:
1. De wijken en de geografische gebieden, waar de politie ook niet meer komt om
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de orde te handhaven en die zo een vrij-zone geworden zijn;
2. De rechtsnormen, waarvan de overtredingen niet meer worden vervolgd (naar
mijn mening gebruikt hij hier metaforisch de term no-go-area);
3. De jeugd, die ruim meer dan de helft van alle delicten voor hun rekening neemt
(hier begint de metafoor te haperen);
4. De overtredingen, waarvan de massaliteit en de gelijktijdigheid sanctietoepassing
extreem moeilijk, zo niet onmogelijk maakt (rellen, vandalisme, bezettingen en
dergelijke).

In het Engeland van Thatcher vond Dahrendorf voldoende illustratiemateriaal voor
zijn beschrijving van de ernst van de situatie. De verklaring voor die situatie zoekt
hij in de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, vooral in de naar zijn mening
overspannen verwachtingen van de jaren zestig met de vergaande - naar zijn mening
té ver gegaan zijnde - democratisering van recht en samenleving. Men zocht Rousseau,
maar men vond Hobbes, zo vat hij kort en bondig deze ontwikkeling samen. Enkele
progressieve (Duitse) juristen krijgen er flink van langs en ook hiermee brengt hij
goed onder woorden hetgeen in de recente jaren bij velen op de lippen lag, maar vaak
nog net niet, of net wel werd uitgesproken. Theoretisch beroept hij zich echter op de
‘unsociable sociability’ van de mens, de neiging, die hij in navolging van Kant bij
iedere mens aanneemt om het eigen egoïstische voordeel te zoeken ondanks de
noodzaak om met anderen samen te leven. Men had eenvoudig die asociale
eigenschappen van de mens willen vergeten (cf. Buikhuisen 1987: 226-233).
Toch leidt de op het eerste gezicht moreel dik aangezette analyse van Dahrendorf
niet tot reactionaire voorstellen op het gebied van de rechtshandhaving. Uiteraard
legt hij veel nadruk op een vergroting van de effectiviteit van normen: straffeloosheid
moet tegen worden gegaan. Overtredingen van normen moeten (weer) (meer) gestraft
worden (cf. het WRR-rapport in het pleidooi voor normmarkering als functie van de
rechtshandhaving). Maar daarnaast ligt het geheel in de lijn van zijn Durkheimiaanse
analyse om de moreel bindende kracht van instituties weer terug te krijgen. Instituties
zijn er nu juist voor om die asociale socialiteit van de mens aan banden te leggen.
Deze ‘institution-building’ is echter veel meer dan het bevorderen van sociale controle
op de lege hoeken en pleinen van de stad, waar immers de morele dimensie afwezig
blijft. De ‘ligatures’ dienen een ieder weer een plaats te geven in de samenleving.
Dahrendorfs betoog loopt ten slotte uit op een hartstochtelijke waarschuwing aan
het adres van de westerse samenleving om de nu steeds zichtbaarder wordende
‘onderklasse’ van werkloze, kansloze jongeren - een groep die hij schat op een derde
van de toekomstige beroepsbevolking - niet te veroordelen tot een tweederangs
bestaan. Net als de socialist Den Uyl waarschuwt de zuivere liberaal Dahrendorf
tegen een definitieve tweedeling van de samenleving, die hij treffend de
‘Zwei-Drittel-Gesellschaft’ noemt. Zo komt het probleem van de veranderingen in
de arbeid en de massale langdurige werkloosheid langs een lange omweg weer terug
bij het probleem van de criminaliteit. Als niet aan deze groter wordende groep, die
hij eerst uitvoerig beschreven heeft op hun criminele paden, een burgerschap in de
volle zin van het woord
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wordt gegeven, dan zal, naar de slotconclusie van Dahrendorf, aan het probleem van
anomie geen halt kunnen worden geroepen.

4 De ongelijke gelijkheids-these van Jongman
Bij Jongman is de werkloosheid eveneens de belangrijkste factor voor de mogelijke
verklaring van de criminaliteitsstijging in de verzorgingsstaat. Maar toonzetting en
verklaring verschillen nogal van die van Dahrendorf. Jongman gaat uit van de feiten:
een zeer groot deel van de criminaliteit wordt gepleegd door jongeren; het merendeel
ligt daarbij in de vermogenssfeer, door hem verwervingscriminaliteit genoemd. De
stijging van de criminaliteit is begonnen in de jaren zestig, maar is versneld na 1980,
het jaar waarin in Nederland de werkloosheid ook een zeer scherpe stijging onderging.
Natuurlijk vormt deze samenloop van omstandigheden, de maatschappij betreffende,
nog lang geen causale samenhang, maar het geeft te denken. Elke rechtgeaarde
onderzoek(st)er zou er meer van willen weten. De relatie tussen werkloosheid en
criminaliteit, zowel op macro-sociaal niveau van wijken en steden, als op microsociaal
niveau van individuele personen is nog steeds enigmatisch. Ook de volgorde is niet
rechtlijning: men kan werkloos worden doordat men betrapt of veroordeeld wordt;
men kan werkloos blijven doordat men een strafblad heeft en dit niet te vaak
onvermeld moet laten bij sollicitaties; men kan crimineel worden doordat men de
baan verliest en alternatieve illegale inkomstenbronnen gaat zoeken (de oude
anomie-theorie van Merton). Hier speelt de jeugdigheid van de delinquenten een
lastige rol. Immers het merendeel van de langdurig werklozen in Nederland betreffen
personen tussen de 23 en de 45 jaar, dat wil zeggen een leeftijd, waarop de criminele
carrière - statistisch gezien - al achter de rug is. Krijgen veel ongeschoolde jeugdigen
geen werk, omdat ze al aan een andere carrière bezig zijn? Er zijn nog heel veel
vragen op dit punt onbeantwoord - ondanks het vele criminologische onderzoek.
Jongman constateerde dat de leeftijd van de veroordeelden na 1980 al weer wat hoger
werd, hetgeen in de richting van een invloed van de werkloosheid kan duiden
(Jongman 1985: 184).
Zijn verklaring voor het verschijnsel is eveneens als die van Dahrendorf
rechtsstreeks verbonden met het wel en wee van de verzorgingsstaat. Echter met dit
verschil, dat waar Dahrendorf de democratisering van geld en geluk in de jaren zestig
negatief beoordeelt (vanwege de onmatigheid van egoïstische verlangens die het
heeft opgeroepen) Jongman dezelfde ontwikkeling positief beoordeelt. Maar ook in
de ogen van Jongman kregen de goede bedoelingen van de verzorgingsstaat
onverwachte negatieve gevolgen. De grotere nadruk op gelijkheid in de jaren zestig
heeft het niet-in-vervulling-gaan van die gelijkheid in de jaren die daarop volgden
alleen maar sterker doen gevoelen bij die groepen, die (voor het eerst) mochten
proeven van de gelijkheid. Ik zou dit de ongelijke gelijkheids-these willen noemen:
criminaliteit kan worden verklaard uit de wrok en de rancune, zich ontwikkelend tot
onverschilligheid, die voortkomt uit het verhoogde bewustzijn van de
niet-gerealiseerde gelijkheid. Jongman noemt dit criminaliteit als verzet (Jongman
1981: 45). Dit verzet
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wordt theoretisch verder uitgewerkt met behulp van de morele bindingstheorieën
van Hirschi (1969), die merkwaardigerwijs niet worden genoemd door Dahrendorf.
Deze jongeren blijken niets te verliezen te hebben dan hun uitkering. Ze hebben ook
geen plaats in de samenleving te verliezen, omdat die er toch niet zal zijn.
De these van Jongman vind ik sympathiek en boeiend, maar toch lijkt de ongelijke
gelijkheidsideologie net iets te ver weg te staan van de groep jongeren uit de lagere
klassen. Niet criminologische lectuur of criminologisch onderzoek, maar sociologisch
onderzoek in de lower class culture en door mij zelf met enkele medewerk(st)ers
verricht onderzoek onder langdurig werklozen geven hier enige aanwijzingen voor.

5 Een alternatieve these: de cultuur van het calculerend individualisme
Als men het probleem van de relatie tussen massale en langdurige werkloosheid en
criminaliteit nu eens niet benadert vanuit de criminologie, maar vanuit de sociologie
van de verzorgingsstaat, dan komen er nieuwe mogelijkheden voor een verklaring
van de stijging van de criminaliteit op alle gebieden, inclusief het gebied van de
sociale rechtsstaat.
De verklaring van Dahrendorf komt mij onbevredigend voor vanwege de te snelle
aanname van totale normloosheid bij de groep delinquenten: ‘Anomy signifies the
state of mind of one who has been pulled up by his moral roots, who has no longer
any standard, but only disconnected urges, who has no longer any sense of continuity
of folk, of obligation’ (Dahrendorf 1985: 164). Uit veel onderzoek onder
arbeidersjongeren komt wellicht - in de ogen van de gegoede klassen - veel
onaangenaams naar voren, maar in ieder geval niet, dat men totaal normloos is. Men
wil niet graag naar school, ziet er de zin niet van in, verzet zich tegen de discipline
van thuis, school en werk en men oriënteert zich vooral op de stoerheidshouding van
de eigen peer-groep (Willis 1977), maar het vermogen om normen aan te leren, aan
te houden, om bindingen aan te gaan, om zelfrespect te verwerven is bij deze jongeren
net zo goed aanwezig als bij anderen. De stoerheidshouding, tot stand gekomen in
eerdere starre opvoedingspatronen brengt hen vaak in moeilijkheden.
Maar vanuit deze empirisch gerichte kijk op de levenswereld van de lower class,
is het ook erg onwaarschijnlijk dat juist bij deze groep de gelijkheidsideologie van
de verzorgingsstaat ooit wortel heeft geschoten. Die gelijkheidsideologie was vooral
het produkt én het dierbare bezit van de zonen en dochters van de gegoede
middenklassen, met liberale en christelijke waarden opgevoed. De succesvolle uitbouw
van de verzorgingsstaat na de jaren zestig is vooral een zaak geweest van de
middenklassen en de klassen van professionele hulpverleners, die er dan ook het
meest profijt van hebben getrokken. In de lagere klassen heeft steeds een tragisch
bewustzijn van de onveranderbare loop der gebeurtenissen overheerst (Schuyt 1983).
Jongman zal dus empirisch moeten aantonen dat de door hem veronderstelde
verongelijkte houding jegens de ongelijke gelijkheid inderdaad veelvuldig aanwezig
is bij de jeugdige, werkloze, ongeschoolden zonder toekomst en van kansloze
herkomst.
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Eigen onderzoek onder werklozen geeft een mogelijke andere verklaring aan (Kroft,
Engbersen, Schuyt e.a. 1989). Anders dan Dahrendorf veronderstelt is de ‘onderklasse’
niet volledig apathisch of normloos, maar zijn er onder deze groep - net als bij elke
andere groep - actieven en passieven. Er zijn ondernemende werklozen, die hun
inkomensproblemen op inventieve, maar wel illegale manier ‘oplossen’. Ze werken
zwart, rommelen en ritselen en weten op een oneigenlijke manier om te gaan met de
vele verzorgingsarrangementen van de verzorgingsstaat. Deze groep is niet groot in
verhouding tot het totale bestand van langdurig werklozen (ongeveer 20 procent),
maar kan ons wel veel leren omtrent de rechtvaardigingen van hun illegale gedrag.
Tevens is het mogelijk om door een vergelijking van de sociale structuur van de
wijk, waarin men woonde, de frequentie van illegale activiteiten te verbinden met
de sociale omgeving: in een verpauperde, ‘anomische’ stadwijk van een van de grote
steden waren de regelmatig verrichte illegale activiteiten vier keer zo hoog als in een
oude traditionele arbeiderswijk met veel sociale controle.
De door de werklozen zelf gegeven rechtvaardigingen (accounts) van de illegale
activiteiten geven inzicht in het mogelijke waarom van deze activiteiten. De Engelse
criminoloog Nigel Walker beveelt deze op Harré and Secord (1972) teruggaande
ethogene methode van onderzoek aan voor de verklaring van verschillende vormen
van crimineel gedrag (Walker 1987). Nauwkeurige bestudering van dergelijke
redengevingen van het eigen (illegale) gedrag brengt aan het licht, dat de
normoverschrijdingen zelf weer hun grenzen kennen (‘je moet het niet te gek maken’)
en dat de rechtvaardiging vaak wordt gezocht in een verwijzing naar het individuele
voordeel, dat te behalen is in een zeer ingewikkeld stelsel van collectieve solidariteit
(‘Je bent een dief van eigen portemonnaie, als je je volledig aan de regels houdt’).
Het opvallendste van deze redengevingen is hun gelijkenis in vele opzichten met de
redengevingen van illegaal optreden in de andere rechtssferen: de belastingsfeer, de
sfeer van de economische rechtshandhaving, de sociale zekerheidssfeer en de
premieheffing.
De verzorgingsstaat heeft in zijn talloze regelingen en regels een onbewuste en
onbedoelde premie gezet op normovertredingen (cf. hoofdstuk 2 van het WRR-rapport).
Men heeft dit zelfs de moral hazards of the welfare state genoemd. De kleine misdaad
loont. De nalevingsbereidheid van burgers in de verzorgingsstaat wordt op strikt
logische gronden sterk beïnvloed door de structuur van de staatsregelingen.
Criminaliteit wordt hiermee één van de af te wegen, één van de te berekenen
mogelijkheden in situaties, die nog het meest op sociale prisoner-dilemma's lijken:
als ik het niet doe, neemt een ander het voordeel van de normoverschrijding; als ik
mij wel aan de regels houd, maar anderen niet, word ik benadeeld. Burgers in de
verzorgingsstaat zijn gevangenen (van het stelsel). Het stelsel is de gevangene
geworden van de morele bereidheid, van de ‘ligatures’ (Dahrendorf) van zijn burgers.
Als dit verschijnsel van de verminderde morele binding aan het stelsel, aan de
abstracte sfeer van de collectieve solidariteit, aan de mijn-en-ons sfeer eenmaal post
heeft gevat, voedt het volgens de logica van het collectieve gedrag zichzelf. Daarbij
is het niet onwaarschijnlijk dat diezelfde verminderde morele binding zich ook gaat
aftekenen in de traditionele mijn-en-dijn sfeer. Dahrendorfs aanzet tot verklaring
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van de huidige hoge criminaliteitscijfers uit een vermindering van de collectieve
moraal (zijn anomia-these) is wel deugdelijk, alleen zijn empirische invulling is
verkeerd. Die moraal is bij veel meer burgers in de verzorgingsstaat afwezig dan
alleen maar bij degene, die in de criminaliteitsstatistieken worden teruggevonden.
Een cultuur van calculerend individualisme (individuele nutsmaximalisatie in situaties
van collectieve solidariteit) is het in onze ontwikkelde verzorgingsstaat heersende
type van private moraal. Deze individualistische moraal wordt subtiel aangemoedigd
door de staatsregelingen en door de ingewikkelde uitvoering ervan. Zij is de motor
achter veel economische criminaliteit en veel milieucriminaliteit (waar de prisoners
dilemma's zich opstapelen). Zij is echter ook de motor achter de veel voorkomende
commune criminaliteit. Zij is de motor achter de kleine en grote drugshandel.
Zij wordt helaas echter ook aangemoedigd door de voorkeuren in economie en
politiek voor de ongebreidelde maximalisatie van het economische nut en het
individuele voordeel op korte termijn. Dezelfde moraal gaat meer en meer heersen
in de rechtspleging. De hoge criminaliteit in de verzorgingsstaat kan in deze these
van de cultuur van calculerend individualisme niet verklaard worden uit veel
voorkomend afwijkend gedrag, maar uit een (te) sterke binding met de onderhuids
steeds aanwezige heersende waarden in onze hedendaagse cultuur. Matza heeft hier
ooit de gelukkige term ‘subterrenean values’ voor gebezigd. Hij zag hierin een mooie,
elegante verklarende theorie voor het ontstaan van (jeugd) criminaliteit (Matza 1964).
Deze op het sociologisch interactionisme gebaseerde theorie heeft nog weinig van
haar actualiteit verloren. Doordat zij nu op meer dan één vorm van criminaliteit kan
worden getoetst kan haar actualiteit slechts toenemen. Het geeft bovendien de
mogelijkheid tot een wetenschappelijke formulering van het aloude gezegde dat de
samenleving de criminaliteit krijgt die zij verdient.
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23 De veranderde plaats van de Hoge Raad in de samenleving
1 Inleiding: De laatste vijftien jaar
Het recht is niet alleen een boeiend bedrijf, maar de laatste vijftien jaar vooral ook
een bloeiend bedrijf. Het gonst in Nederland van juridische activiteiten: meer
rechtszaken, meer advocaten, meer rechters en officieren van Justitie, meer regels,
meer overtredingen van regels en vooral meer burgers, die iets van het recht of de
rechtspraak willen. Naast en misschien wel door deze opvallende en zichtbaar
toegenomen activiteiten neemt ook het aantal juridische studenten en afgestudeerde
juristen gestaag toe. Het recht biedt toekomst. In 1960 was er een relatief laagterecord
in het aantal rechtenstudenten; 3.014 in totaal, hetgeen neerkwam op 7 procent van
het totaal aantal studerenden. Tien jaar later, in 1970, waren het er al vier maal zoveel
(12.763) en kwam het aandeel rechtenstudenten weer als vanouds op 12 procent van
het totaal. Als in 1974 de toelatingseisen voor de rechtenstudie verruimd worden,
neemt het aantal wederom toe: 18.588 in 1980 (Roos 1981: 9). Op dit moment geniet
de rechtenstudie een grote voorkeur en populariteit.
Tussen 1970 en 1982 verdubbelde het aantal advocaten: van 2.063 tot 3.989 (Schuyt
1988: 106-120). Dit is niet zo verwonderlijk, indien men de daaraan voorafgaande
groei in afgestudeerden ziet. Er was duidelijk room at the top voor enkele generaties
afstuderende juristen, die daar ook gebruik van gemaakt hebben.
Na 1970 vindt een snelle en sterke stijging plaats van het aantal misdrijven: per
100.000 inwoners van 12-79 jaar stijgt het totale aantal ter kennis van de politie
gekomen misdrijven van 2.660 in 1970 tot 6.145 in 1980 en 9.029 in 1984.
Vermogensmisdrijven, vernielingen en verkeersmisdrijven leggen het grootste gewicht
in de schaal. Het ophelderingspercentage neemt af: van 47 procent in 1968 tot 26
procent in 1983.
De jaren zeventig vormen een opmerkelijk decennium voor het rechtsbedrijf: een
verhoogde activiteit gaat gepaard met groeiende zorgen en bezorgdheid om legaliteit
en legitimiteit. Er is aan de ene kant veel vraag naar recht en rechtspraak en aan de
andere kant tegelijk veel miskenning van de juridische plicht tot naleving van de
wetten in de samenleving. Als men het beroep op rechterlijke colleges als maatstaf
neemt, dan is het gezag van de rechter duidelijk toegenomen, terwijl tegelijkertijd
het gezag van de wet afgenomen lijkt te zijn. Hoe zijn deze twee ogenschijnlijk
tegenstrijdige ontwikkelingen met elkaar te rijmen?
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De rechterlijke macht is qua aantal en activiteiten enigszins achtergebleven. Het
aantal rechters nam ook toe, namelijk van 490 in 1974 tot 892 in 1986, maar in
vergelijking tot alle andere omringende juridische activiteiten iets minder snel. Hieruit
is een verhevigde druk op de rechtbanken en de werkzaamheden van rechters af te
leiden. Alle colleges klagen over file-vorming in de rechtszalen, over achterstanden,
drukkende case-loads. Ook de Hoge Raad, traditiegetrouw een college, dat in
betrekkelijke rust zijn werkzaamheden kon verrichten, ontkwam niet aan de groeiende
druk (Moons 1987: 186-191). De Hoge Raad groeide in tal en last.
Vanwaar nu al die druk en drukte? Duiden de hier summier aangestipte externe
tekenen van juridische activiteit op juridisch activisme van burgers, hun advocaten
of misschien zelfs van de rechterlijke macht, die soms op subtiele wijze de poorten
open zet (bijvoorbeeld voor de rechtspraak in Kort Geding)? Bestaat er een verband
tussen de toegenomen aantallen juridische beroepsbeoefenaren en de vraag naar
rechtspraak, tussen de groeiende criminaliteit en het groeiende gevoel, dat er iets mis
is met de rechtsorde in Nederland? Bij de beantwoording van deze vragen zal aparte
aandacht worden geschonken aan de plaats van de rechterlijke macht in het algemeen
en aan de Hoge Raad in het bijzonder. Nopen de opvallende veranderingen in het
rechtsbedrijf tot een andere plaats en functie van de Hoge Raad in onze samenleving?
Of omgekeerd; wordt een aantal van deze ontwikkelingen niet bevorderd of
bespoedigd door een veranderde opstelling van de Hoge Raad? Is er bijvoorbeeld
een verband aan te wijzen tussen de grotere openheid en ontvankelijkheid van het
hoogste rechtscollege voor nieuwe juridische vragen en oplossingen, voor
maatschappelijke kwesties, die voorheen buiten het rechterlijk domein vielen, èn de
gegroeide vraag naar rechtspraak? Merken rechtzoekende burgers wel iets van de
veranderende opstelling van de stille werkers aan het Plein? Merken vervolgens deze
rechters op hun beurt weer iets van de bij de burgers gewekte verwachtingen? Mag
de opstelling van de Hoge Raad juridisch activisme genoemd worden en wordt
hierdoor al of niet juridisch activisme bij burgers en hun advocaten aangewakkerd?
Of reageert de Hoge Raad slechts op de onrust en het vermeende onrecht der tijden?
Kortom: het zijn vragen naar de veranderende plaats van de Hoge Raad tegen de
achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen, waarin het juridische element
sterker dan voorheen op de voorgrond gekomen is.

2 Het recht is in beweging
Het recht is in beweging, maar niemand weet precies waar de beweging zich naar
richt of waarheen zij zich begeeft. Ontstaat er een groeiende consensus, door
rechterlijke uitspraken van de Hoge Raad begeleid, op een aantal voor de samenleving
als geheel lastige vraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van de vaststelling en
markering van het begin en het einde van het menselijk leven? Of is de beweging
precies in omgekeerde richting naar grotere pluriformiteit in normen, waarden,
bescherming van rechtsbelangen of in centra, waar deze normen worden vastgesteld.
Hoeveel pluriformiteit in normen en waarden is voor een democratische samenleving
moge-
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lijk? Hebben de uiteenlopende opvattingen over bijna elk onderdeel van de inrichting
van de samenleving geen invloed op de eenheid-brengende functie van het recht en
de eenheid-bewakende functie van de Hoge Raad? Bestaat en ontstaat er binnen de
Hoge Raad zelf niet pluriformiteit, die zich in de vorm van dissenting opinions zou
kunnen uiten? Hoe is in het licht van maatschappelijke consensus en pluriformiteit
de verhouding tussen wetgever en (hoogste) rechter? Lukt het de rechter wat de
wetgever vaak niet blijkt te lukken, namelijk een duidelijke normstelling ten aanzien
van nieuwe mogelijkheden in techniek, moraal, handelspraktijken of
samenlevingsvormen?
Het feit, dat bij de beantwoording van deze vragen een principiële rol wordt
toegekend aan de rechter, in het bijzonder de Hoge Raad, is op zich zelf reeds een
belangrijke aanwijzing voor de veranderde plaats van die rechter. Als men de situatie
van 1988 bijvoorbeeld vergelijkt met de periode 1965-1972 dan valt het op, dat de
rechters toen in het defensief waren. Publikaties als ‘De rechter op de schopstoel’
(Leyten 1971), ‘Onbehagen over het recht’ (Hulsman 1967), ‘Het strafrecht in een
acute crisis’ (Bianchi 1966), ‘Onze rechterlijke macht onder verdenking’ (Böcker
1967), ‘Het strafrecht in staat van beschuldiging’ (Langemeyer 1968) - titels, vrij
willekeurig geplukt uit de jaren 1966-1972-gaven aan, dat het vertrouwen in de
rechterlijke macht tanende was, althans dat dit niet groot was. Vurige discussies over
klassejustitie en democratisering van de rechterlijke macht waren aan de orde van
de dag. De instelling van de Commissie Wiersma was tevens ingegeven om de plaats
van de rechterlijke macht weer sterker in de samenleving te verankeren. Wie het op
deze periode volgende beroep op de rechter enorm zag toenemen, kan maar tot één
duidelijke conclusie komen; het gezag van de rechter blijkt inderdaad toegenomen
te zijn. Waar nog geen twintig jaar geleden rechters werden bekritiseerd omdat ze
te hoog straften, worden zij thans door het publiek soms bekritiseerd voor hun relatieve
mildheid of het te snel heenzenden van verdachten. Stakingsvonnissen worden
gehoorzaamd omdat men erkent - ook bij een negatief vonnis - dat in onze rechtsorde
de rechter soms het laatste woord heeft. Het publieke image van de
kort-geding-rechter, die de meest denkbare en ondenkbare zaken voorgeschoteld
krijgt, heeft eveneens een bijdrage geleverd aan de geruststellende gedachte bij vele
burgers, dat je de rechter kunt inschakelen, wanneer dat nodig is. Het toegenomen
gezag gaat wel gepaard met een toegenomen werkdruk. De Nederlandse rechter is
zichtbaarder geworden en men kan zich wel eens afvragen of Nederland ook op dit
gebied the American way of legal life gaat nadoen (zie hiervoor speciaal onder 5,
sub 2).
Het eindpunt van deze beweging naar meer recht is nog niet in zicht. Voor een
bepaling van de plaats van de rechter en in het bijzonder de Hoge Raad in de
samenleving, is het van belang het zogenoemde verschijnsel van ‘juridisering van
de samenleving’ preciezer te bestuderen (zie onder 5) om vervolgens daaruit
conclusies te trekken (onder 6). Daaraan vooraf gaat echter eerst een algemene
beschouwing over de relatie tussen rechtspraak en maatschappelijke ontwikkelingen
en de specifieke plaats van de Hoge Raad daarin (onder 3 en 4).
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3 Het maatschappelijke element in recht en rechtspraak
In zijn bijdrage aan de herdenkingsbundel van het 150-jarig bestaan van de Hoge
Raad stelt Schoordijk: ‘De rechter kan het zich ook tot taak rekenen veranderingen
in het maatschappijbeeld zoveel mogelijk in zijn rechtspraak te verdisconteren, ja
zelfs het zijne bij te dragen aan een verandering in dat maatschappijbeeld’ (Schoordijk
1988: 3).
Hier komen expliciet maatschappelijke ontwikkelingen aan de orde. In een
interview met raadsheer Royer, zoals vermeld in het proefschrift van F. Bruinsma,
Cassatierechtspraak in civiele zaken, wordt gesproken van ‘in staat zijn je los te
maken van je persoonlijke opvattingen en om te denken in termen van
maatschappelijke aanvaardbaarheid’ (mijn cursivering; Bruinsma 1988: 9). Het
maatschappelijke element in recht en rechtspraak is nooit miskend, maar toch hebben
juristen en rechters immer een lastige verhouding tot het maatschappelijke of tot de
maatschappelijke verhoudingen gehad. Bijna alle rechtszaken gaan impliciet over
maatschappelijke verhoudingen, maar toch behoren (persoonlijke) opvattingen over
de juistheid of de gewenstheid van die verhoudingen niet de uitkomsten van
rechtsgedingen te bepalen. Ook is menig rechter huiverig veranderingen in die
verhoudingen aan te brengen via rechtspraak: dat is bij uitstek het terrein van de
wetgever. In principe wordt recht gesproken krachtens regels van bestaand recht en
er zijn geen regels ontwikkeld om ‘het maatschappelijke’ te waarderen. Waar dit
toch gebeurt gaat dit meestal via de uitleg van ruime bepalingen van de goede trouw,
de redelijkheid en de billijkheid.
De vraag wat maatschappelijke ontwikkelingen, maatschappelijke verhoudingen,
maatschappelijke aanvaardbaarheid nu precies zijn, is slechts zelden overtuigend
beantwoord. Ook Scholtens ‘sociologische’ wetsinterpretatie is nooit goed uit de
verf gekomen. Schoordijks term ‘maatschappijbeeld’ levert nog een extra moeilijkheid
op: gaat het om het bééld, dat rechters over de maatschappelijke verhoudingen en
ontwikkelingen hebben of over de werkelijkheid, zoals die zich in de feiten van een
casus weerspiegelt (Schoordijk 1988: 58).
De term ‘maatschappelijk’ wordt naar mijn mening veelvuldig gebruikt om aan
te duiden al hetgeen buiten het formele systeem of het gehanteerde begrippenapparaat
valt en waarover men meestal een vaag idee heeft. Zo spreekt men van ‘maatschappij
en onderneming’ en over de ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid van de
onderneming’, over ‘krijgsmacht en maatschappij’, over ‘gezondheid en
maatschappij’, over ‘de maatschappelijke gevolgen van de techniek’ etc. Ja, ook over
‘recht en maatschappij’. De maatschappij of het maatschappelijke is hier meestal
een rest-categorie, een omnibus-term, om aan te geven, dat men in het eigen systeem
en in de eigen systeemwaarden niet blind is voor de omgeving van het systeem. Maar
men weet er tegelijk toch niet goed raad mee hoe de invloed van die omnibus precies
te waarderen: het is ook zoveel. Het ‘maatschappelijke’ past niet op dezelfde wijze
in het systeem als de eigen begripselementen (bijvoorbeeld het winststreven, de
militaire discipline, de technische logica en de formele rechtsregel). En toch beweegt
zij: de maatschappij. Men kan er niet buiten en de list der taal speelt hinderlijk mee:
er worden zo met woorden tegenstellingen gecreëerd, die eigenlijk geen
tegenstellingen zijn.
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Als men voor de vraag gesteld wordt nader aan te geven hoe de positie van de Hoge
Raad veranderd is onder invloed van maatschappelijke factoren of wat de veranderde
positie van de Hoge Raad binnen de maatschappij is, dan vergt de beantwoording
van deze vraag veel juridisch en sociologisch voorstellingsvermogen. Wat veelal
vaag en onbepaald gelaten wordt, ‘de maatschappij’, moet preciezer bepaald worden.
Wat als abstracte verwijzing aardig klinkt, moet concreet gemaakt worden. Zodra
men dit doet - en het behoort tot de taak van de sociologen om niet tevreden te zijn
met de onbepaaldheid in aanduiding van het maatschappelijke - dan ontstaan er
meteen problemen zoals:
a. Opvattingen over het maatschappelijke blijken herhaaldelijk uiteen te lopen,
zowel in de omschrijving, de beschrijving, de interpretatie en de waardering
van de sociale verschijnselen, die zich hebben opgedrongen of die onder de
aandacht zijn gekomen. Er valt niet eenzelfde zekerheid en overeenstemming
te bereiken als er (vaak ogenschijnlijk) wel bestaat over ‘het ondernemersschap’,
‘defensie’, ‘de’ techniek of over de questiones iuris;
b. De integratie met het formele begrippenapparaat van de eigen discipline en met
de eigen denkwijze verloopt meestal moeizaam. In de exacte disciplines is geen
plaats voor de imponderabilia van het maatschappelijke en in het recht geldt
primair wat rechtens is. Wat er buiten valt, wordt meestal niet belangrijk (genoeg)
gevonden. Juist in het geringe vermogen van de formele disciplines (de wis- en
natuurkundige, de economische, de technische, de juridische disciplines) om
omgevingsfactoren te integreren ligt hun kracht èn hun zwakte. Want het
conceptueel verwaarloosde blijkt zich herhaaldelijk toch te manifesteren,
bijvoorbeeld in nieuwe problemen;
c. Het is vaak lastig om strakke causaliteiten vast te stellen tussen ‘het
maatschappelijke’, zelfs als dit geconcretiseerd is in aanwijsbare en bepaalbare
sociale verschijnselen, en de in de eigen discipline scherp onderscheiden en
geselecteerde feiten. Zelfs als men het maatschappelijke recht wil doen, zijn de
verbanden moeilijk ‘hard’ te maken en blijken de gewichten van diverse factoren
niet weeg- of meetbaar.

Geen wonder, dat ‘het maatschappelijke’ niet in hoog aanzien staat bij de beoefenaren
van meer formele disciplines. Deze laatste echter, het recht daarbij inbegrepen, blijken
soms toch minder formeel en minder precies te zijn dan beweerd of gewenst wordt.
Men struikelt dan weer over al hetgeen men eerst naar de afvalhoop had verwezen.
Afval is bijval op de verkeerde plaats. Het maatschappelijke valt telkenmale weer
bij en in als een onverwachte zangeres, van wie men aanvankelijk denkt dat zij de
verkeerde toon te pakken heeft. Later valt die toon meestal erg mee.
De Hoge Raad kan het ook niet stellen zonder ‘maatschappelijke aanvaardbaarheid’.
Maar als deze onbepaalde term met dezelfde precisie zou worden uitgelegd en
uiteengezet als menig juridisch begrip, dan zou de aanvaardbaarheid zelf vermoedelijk
niet bereikt worden. ‘De’ maatschappij is meerstemmig en veelkoppig en blijft
daardoor een koppige klant.
De conclusie, die ik aan bovenstaande overwegingen wil verbinden is de volgende:
de relatie tussen de plaats van de rechter, in het bijzonder van de hoogste rechter, en
de maatschappelijke ontwikkelingen, zal nooit een directe, mono-causale, relatie
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zijn - zoals vaak gemakshalve wordt aangenomen - maar verloopt steeds op indirecte
wijze. Rechters reageren in hun juridische werkzaamheden op wat zij zelf als
(relevante) maatschappelijke ontwikkelingen zien en beoordelen. Wanneer een snelle
en absolute toename in kort-geding-rechtspraak wordt geconstateerd, dan zou men
hiervoor directe maatschappelijke oorzaken kunnen opzoeken, maar de meer
waarschijnlijke oorzaak voor dit opvallende verschijnsel, kan worden gevonden in
de interpretatie, die de kort-geding-rechters geven van de maatschappelijke
ontwikkelingen. Past snelrecht bij het snelle tempo van onze maatschappij, zoals in
dit kader vaak beweerd wordt? Er is geen eensluidend en dwingend antwoord te
geven op de vraag hoe snel het tempo van de huidige maatschappij is, noch of de
rechtspraak zich bij deze vermeende snelheid dient aan te passen. Men kan evengoed
tot de tegenovergestelde conclusie komen: een rustig en afremmend tempo van
rechtspraak als tegengas of antidotum voor ‘de kwalen’ van deze tijd.
Met andere woorden: het bééld, dat rechters zich scheppen van en over de
maatschappelijke ontwikkelingen vormt zelf op indirecte wijze een factor, die van
invloed is op de rechtspraak. De juridische uitleg van het begrip ‘spoedeisend’ in
een kort geding is minstens een even grote factor bij de ontwikkeling van deze tak
van rechtspraak als de objectieve of quasi-objectieve maatschappelijke factoren.
Mutatis mutandis geldt deze redenering ook voor de positie en de veranderingen in
positie van de Hoge Raad. Het gewogen oordeel van de Hoge Raad van en over
diverse maatschappelijke ontwikkelingen bepaalt zelf of en hoe de Hoge Raad invloed
ondergaat en/of invloed uitoefent op de maatschappelijke ontwikkelingen. De
maatschappij beweegt en de Hoge Raad beweegt, niet willens nillens, maar willens
en wetens mee.
Een objectieve verankering van jurisprudentie van de Hoge Raad in
maatschappelijke ontwikkelingen is dus niet te geven. De onzekerheid, eigen aan
het maatschappelijke en als afgeleide daarvan ook van de
maatschappijwetenschappelijke analyses, blijft volop aanwezig. Misschien is daarom
Schoordijks term ‘maatschappijbeeld’ precies goed gekozen: het gaat om het beeld,
dat rechters zich vormen van de maatschappij en dit beeld in al zijn vormen en
variaties, kan men zo veel mogelijk in rechtspraak verdisconteren. Deze opvatting
van het maatschappelijke geeft in principe een grote vrijheid aan de rechter en daarmee
tevens een verantwoordelijkheid om het rechtersbeeld niet te ver te laten afwijken
van het beeld, dat de wetgever zich van diezelfde maatschappij gemaakt heeft en het
beeld, dat de burgers zelf van hun eigen maatschappij gevormd hebben. Misschien
bedoelde Royer precies deze min of meer aanwezige, althans niet volledig afwezige
congruentie, toen hij de onbepaalde term ‘maatschappelijke aanvaardbaarheid’
gebruikte.
Van de socioloog kan niet verwacht worden, dat deze een vast en zeker beeld geeft
van maatschappelijke verhoudingen of maatschappelijke veranderingen. Wel houdt
het sociologische beeld, als het goed is tenminste, met meer en met andere zaken
rekening en legt het andere verbanden dan in het beeld van de maatschappij, dat de
andere disciplines zich vormen. Zo kan over die opmerkelijke jaren zeventig in het
rechtsbedrijf ook opgemerkt worden, dat het mede een effect is geweest van de
demografische ontwikkelingen van de juridische beroepsgroepen op zoek naar een
uitbreiding van werkgelegenheid (zie de voor dit doel gepresenteerde gegevens in
de in-
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leiding). Ook de juristen en juridische activisten reageerden op maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals zij die zagen.
Het maatschappijbeeld van de socioloog gaat aldus fungeren als spiegelbeeld en
er ontstaan mogelijkheden voor correcties op, aanpassingen aan of specificaties van
elkaars beelden. Een socioloog kan bijvoorbeeld vraagtekens zetten bij de
veelgehoorde mening, dat we in een ‘snelle’ of snel veranderende maatschappij leven
door er op te wijzen, dat de structuur van de Westerse samenleving slechts langzaam
verandert en dat structurele ontwikkelingen zich niet elke tien jaar opnieuw voltrekken.
Als in de volgende twee paragrafen derhalve een samenvattend en
noodzakelijkerwijs globaal beeld wordt gegeven van de maatschappelijke
ontwikkelingen, die een rol gespeeld kunnen hebben bij de veranderde opstelling
van de Hoge Raad, dan dient men de kenmerken van de
maatschappij-wetenschappelijke analyse van ‘het maatschappelijke’ in ogenschouw
te nemen; het is zelf een disciplinair gebonden interpretatie, die zich niet gemakkelijk
laat integreren met het juridische en die ten slotte geen harde, mono-causale oorzaken
aangeeft van de veranderingen in de hoogste rechtspraak.
‘Life consists of propositions about life’. Deze dichterlijke regel van Wallace
Stevens geldt ook voor het maatschappelijke leven èn voor de analyse van het
maatschappelijke leven.

4 De Hoge Raad temidden van maatschappelijke ontwikkelingen: een
kort bestek
1. Algemeen
De Hoge Raad reageert op maatschappelijke ontwikkelingen, maar doet dit op drieërlei
wijze in beperkte mate.
Ten eerste is de Hoge Raad steeds afhankelijk van de rechtszaken, die in eerdere
aanleg voor de gewone rechter zijn gekomen. Slechts zaken, die de hoge
cassatiedrempel overschreden zijn, bieden stof tot reageren. De plaats van de gewone
rechter temidden van dezelfde maatschappelijke ontwikkelingen gaat vooraf aan de
plaatsbepaling van de Hoge Raad. Nemen rechters maatschappelijke ontwikkelingen
vroegtijdig serieus, dan zal dit in cassatie-rechtspraak om sanctionering of
desavouering vragen. De plaats van de Hoge Raad is afgeleid en derhalve dient ook
de plaats van de rechter besproken te worden (zie onder 5).
Ten tweede heeft de rechtsmacht van de Hoge Raad betrekking op bepaalde
rechtsbetrekkingen, voornamelijk van civiele, strafrechtelijke en belastingrechtelijke
aard. Grote delen van maatschappelijke verhoudingen komen daarmee slechts
spaarzaam aan de orde. Sociaal-economische partijverhoudingen op macroschaal,
politieke partijverhoudingen, en staats- en administratiefrechtelijke verhoudingen
hebben een eigen domein van ontwikkeling. Bepaalde ontwikkelingen hier worden
vaak als de kern van maatschappelijke ontwikkelingen gezien. Zo zal de ontwikkeling
op het gebied van technologie en economie, die steeds minder plaats biedt aan laagof niet- geschoolde arbeid, wellicht doorslaggevender zijn voor de maatschap-
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pelijke verhoudingen in het komende decennium dan andere ontwikkelingen, maar
de positie van de Hoge Raad in deze zal niet erg cruciaal zijn. De Hoge Raad speelt
hier een afgeleide rol.
Ten derde is het bereik van de maatschappelijke ontwikkelingen, ook als deze
door de Hoge Raad worden herkend en gehonoreerd, vaak beperkt tot een kleine
kring van betrokkenen of belanghebbenden, die als geïsoleerde procespartijen, weinig
of geen maatschappelijke rimpelingen teweeg hoeven te brengen.
In enkele geschriften is er echter de nadruk op gelegd, dat de Hoge Raad zich met
name in de jaren tachtig bij zijn beslissingen mede liet leiden door de praktische
eisen van het maatschappelijke verkeer. Er werd in die gevallen minder gelet op de
woorden van de wet of het contract, dan op de concrete eisen van maatschappelijke
aard, die aan partijen mochten worden gesteld. Van Schellen heeft zowel in 1979 als
in 1983 deze ‘maatschappelijke’ kant van de cassatierechtspraak toegelicht. Vooral
in zijn Leidse oratie van 1983 stelt Van Schellen, dat de Hoge Raad in bepaalde
gevallen de bescherming van de zwakkere partij voorop stelt. De suggestie, die van
deze beweringen uitgaat, namelijk dat de Hoge Raad een bewuste maatschappelijke
positiebepaling nastreeft, moet wel genuanceerd worden beoordeeld. Immers er zijn
maatschappelijke verhoudingen en maatschappelijke verhoudingen. De juridische
bescherming van een bepaalde procespartij, ingegeven door billijkheids- of
gerechtigheidsoverwegingen in dat speciale geval, staat nog geenszins gelijk met de
bescherming van in macro-sociaal opzicht maatschappelijk zwakke partijen of
moeilijke posities. De koper van een kapitaal kasteel (Van Schellen 1983: 17) kan
juridisch in een zwakke en om bescherming vragende positie verkeren, maar de
bescherming hiervan heeft vaak maar weinig maatschappelijke uitstraling. Anders
is dit bij rechtspraak, die consequent wijst in de richting van bescherming van
specifieke categorieën van personen (jonge verkeersslachtoffers, buitenlandse
werknemers/sters, verzekerden en dergelijke) (Van Schellen 1983: 11, 21). Dergelijke
bescherming door de Hoge Raad, hoewel in concrete partij-verhoudingen gegeven,
heeft vermoedelijk wel degelijk meer maatschappelijke effecten. Bij de bepaling van
dergelijke effecten is vooral van belang of het gaat om eenmalige en niet frequent
te verwachten gebeurtenissen of om typische zaken, die in één casus maatschappelijk
relevante of representatieve rechtsvragen en rechtsverhoudingen laten zien. Bovendien
is dan nog van belang hoe de betrokkenen uit een bepaalde rechtssfeer bekend raken
met de jurisprudentie van de Hoge Raad en of deze abstracte grootheden wel directe
invloed hebben op hun normbesef of gedragingen. Zolang Van Schellen dergelijke
voor de maatschappelijke plaatsbepaling relevante onderscheidingen tussen de
besproken casusposities niet aanbrengt, is zijn begrip ‘zwakke positie’ zelf erg
onbepaald. Het blijft conceptueel tobben met het maatschappelijke element in de
rechtspraak. Er is nauwelijks onderzoek bekend, waarin de uitstraling en doorwerking
van dergelijke Hoge Raad-beslissingen op het gedrag en bewustzijn van
belanghebbenden of betrokkenen in een bepaalde rechtssfeer, is onderzocht. Een
voorlopig rapport De Hoge Raad van Onderen (Bruinsma en Welbergen 1988) maant
wel tot scepsis wat betreft de maatschappelijke impact.
Ook Schoordijk wijst op enkele plaatsen op motieven van de Hoge Raad, die aan

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

267
het maatschappelijke verkeer zijn ontleend: ‘Het verlangen (van een na samen wonen
“gescheiden” vader) het kind regelmatig te zien moet toch door het recht niet
gecoupeerd worden, aldus het denkpatroon van steeds meer mensen in de
samenleving’ (Schoordijk 1988: 34).
Of de facto steeds meer mensen precies zo denken, blijft in de meeste van dergelijke
gevallen praktisch niet achterhaalbaar. Men gaat af op de min of meer plausibele
veronderstelling, dat dat zo is. Wat hier echter van belang is, is het feit, dat het
denkpatroon van de Hoge Raad zich spiegelt aan het veronderstelde, misschien
geconstateerde, maar niet per se geverifieerde denkpatroon in de samenleving. De
Hoge Raad als interpreet van maatschappelijke ontwikkelingen, die daarmee zelf
deze ontwikkelingen sanctioneert en verder stimuleert. Zelf prefereer ik een iets
andere uitleg van dit gespiegeld denkpatroon (zie onder 4, sub 2.2). Schoordijk gaat
echter nog een stapje verder:
‘De Hoge Raad vormt mede steunend op het Verdrag van Rome een nieuw
rechtsbeginsel en geeft tevens gestalte aan een maatschappelijke ontwikkeling,
waarbij niet formele macht, maar normale menselijke gevoelens het recht dicteren’
(Schoordijk 1988: 36).
Hier wordt een formele rechtsbron, het Verdrag van Rome, ondersteund met een
verwijzing naar een maatschappelijke ontwikkeling. Men moet naar mijn mening
natuurlijk wel voorzichtig blijven met het voor een hele samenleving tot recht
verheffen van ‘normale menselijke gevoelens’. De vaagheid, onbepaaldheid en
onzekerheid van dergelijke uitdrukkingen, blijft de op zekerheid gerichte jurist parten
spelen. De vaagheid was toch bij uitstek het kenmerk van ‘het maatschappelijke’ en
gaf menigmaal aanleiding tot besmuikte spot voor de sociologie? Ook een beroep
op het begrip ‘normaal’ blijft vragen oproepen over de betekenisbepaling; statistisch
normaal, maatschappelijk normaal, veel voorkomend, als gerechtvaardigd, althans
niet abnormaal, of als het normgevende; normaal is wat de norm voorschrijft. In die
zin worden maatschappelijke ontwikkelingen bijna altijd als legitimaties achteraf of
als extra argument voor een rechtsoordeel gezien. De willekeur wanneer dergelijke
verwijzingen wel en wanneer zij niet gebruikt kunnen worden en of ze vooraf bekend
of alleen achteraf te herkennen zijn, zorgt er voor dat ‘het maatschappelijke’ blijft
irriteren. Hoewel dergelijke verwijzingen in het strafrecht ook niet geheel onbekend
zijn (de buitenwettelijke strafuitsluitingsgronden) zal een beroep op of verwijzing
naar de normaal menselijke gevoelens op het gebied van het strafrecht en
strafprocesrecht maar beter achterwege kunnen blijven. Met dit onderscheid in
rechtsgebied waarop een verwijzing naar maatschappelijke ontwikkelingen wel (met
mondjesmaat) en niet aanvaardbaar zou kunnen zijn, kan ik nogmaals de onder 3
ontwikkelde stelling illustreren, dat er geen objectieve verankering van de positie
van de Hoge Raad in de maatschappelijke ontwikkelingen te vinden is: geen
rechtsvinding, maar rechtsvorming, geen maatschappelijk effect, maar
maatschappelijke keuze.

2. Maatschappelijke ontwikkelingen als wisselingen van decor
De Hoge Raad kan putten uit gewijzigde en zich wijzigende maatschappelijke opvat-
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tingen en ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kan men dan het beste zien als decor,
als achtergrond, waartegen de Hoge Raad zijn eigen rol in de maatschappij speelt.
Het maatschappelijk decor kan nimmer als een almachtig souffleur bepalen wat de
uitspraken van de Hoge Raad zullen zijn. Maar de woorden van de wet of de weging
van partij-belangen krijgen een andere betekenis als het decor (onherkenbaar?)
gewisseld is. Natuurlijk geschiedt deze betekenis- en context-wijziging niet bij elk
schuivend paneeltje. Er moet een reden te vinden zijn in ‘the madness’ van de steeds
maar veranderende samenleving: de woorden van de wet kunnen zijn verouderd,
onvoldoende of onvolledig zijn. Als de samenleving naar Shakespeare's woorden
mag worden opgevat als een schouwtoneel, dan is er geen grote regisseur of
toneelmeester, die precies decor en (wets)teksten op afgesproken en gelijktijdige
tijdstippen laat veranderen. De rollenspelers bepalen dat moment zelf.
Om de plaats van de Hoge Raad in de afgelopen vijftien jaar aan te geven, schilder
ik derhalve het maatschappelijke decor. Ik geef vijf ontwikkelingen aan, die op
bepaalde terreinen de reacties van de Hoge Raad hebben uitgelokt, mogelijk of
aannemelijk hebben gemaakt. Deze ontwikkelingen zijn niet noodzakelijk de
belangrijkste ontwikkelingen van de laatste helft van de twintigste eeuw. Zoals al
eerder opgemerkt kunnen de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen, die
heden en toekomst voor een zeer groot deel bepalen, vaak niet in de beperkte
juridische casusposities worden teruggevonden of samengevat.

2.1 Welvaartsstijging en massa-consumptie
Tot een van de meest opvallende veranderingen in de na-oorlogse Nederlandse
samenleving dient naar mijn mening gerekend te worden de historisch opmerkelijke
groei van de welvaart, die tevens heeft geleid tot een patroon van massale consumptie.
De economische groei in de periode van 1950-1980 heeft het volume van de
consumptieve bestedingen per hoofd van de bevolking 2,5 keer zo groot gemaakt.
Gerekend in constante prijzen betekent dit dat de consumptieve bestedingen per
hoofd van de bevolking per jaar zijn toegenomen van ƒ 3,800,- in 1950 tot ƒ 10,000,in 1980 (ter vergelijking: tussen 1920 en 1950 namen de bestedingen per hoofd van
de bevolking per jaar toe van ƒ 3,300, - tot ƒ 3,800,-). Ook de laagste
inkomensgroepen profiteerden van deze gouden kwart-eeuw. Het consumptief krediet
steeg in de periode 1960-1980 van 414 miljoen tot iets meer dan 8 miljard, een
vertwintigvoudiging.
Deze geweldige toename in op de massa gerichte produktie en massa-consumptie
bracht uiteraard een toename van allerhande transacties tussen producenten onderling
en tussen producenten en consumenten. Daarnaast nam de ontwikkeling van
standaardcontracten een hoge vlucht (Gras 1979, 1984). De kans dat er juridische
conflicten en problemen ontstaan, wordt bij zo'n stijging van contractuele relaties
evenredig groter. Een deel ervan zal worden uitgevochten ‘tot aan de Hoge Raad’.
De vraag naar consumentenbescherming is een eveneens te verwachten gevolg van
de enorme vraag naar en het toegenomen belang van consumptie. In het
consumentenrecht ziet men de ontwikkeling van groepsacties ter bescherming van
collectieve, maar geïsoleerde belangen.
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Naast de gevolgen op het beperkte gebied van zaken-en verbintenissenrecht heeft de
verhoogde welvaart een zelfstandige invloed uitgeoefend op de veranderingen in
levensstijl en gedrag bij grote groepen van de bevolking. Een democratisering van
de vraag heeft zich voltrokken en mede dank zij deze welvaartsstijging konden de
nog strakke banden van de directe na-oorlogse samenleving worden gevierd. Een
ontspanning van voorheen strenge gedragsvormen viel waar te nemen, na 1962 (het
jaar van de loonexplosie en de daarop volgende Toxopeusronde) eerst nog in de
materiële sfeer en na 1970 ook in de sfeer van de immateriële consumptie (medische
hulp, rechtshulp, psychotherapeutische hulp en dergelijke). De consurmers-society
heeft een aantal gedrags- en mentaliteitsveranderingen mogelijk gemaakt, die langs
andere wegen relevant werden voor de rechtspraktijk (zie onder 5).

2.2 Pluralistische gelijkheid
De democratisering van gedrag en gevoel in de jaren zestig is voor de rechtspraak
namelijk in zoverre van belang, dat vele gedragsvormen ‘gewoon’ werden en vele
voorheen abnormaal gevonden gedragingen en opvattingen nu op maatschappelijke
tolerantie konden rekenen. Er ontstond een pluriformer patroon van manieren van
doen, denken, willen, voelen en zich uiten in de samenleving. Veel groepen kozen
voor eigen en vaak nieuwe normsystemen en deze kwamen te staan naast de oude
normen, die geenszins helemaal verdwenen, en naast de geïmporteerde levenswijzen
van de geïmmigreerde buitenlandse werknemers/sters en de Surinaamse Nederlanders.
Zich emanciperende groepen kwamen op voor hun rechten op eigen levensstijl.
Zo ontstond een pluralistisch gelijkheidsstreven, dat door wetgever en rechter erkend
moest worden. Pluralistisch, omdat vele groepen uiteenlopende en soms tegenstrijdige
normen en waarden er op na hielden of vrijelijk wilden ontwikkelen; gelijkheid,
omdat niet bij voorbaat de claims van de ene groep wel en die van de andere groep
niet erkend mochten worden. Een druk op wetgever en rechter ontstond voor rechten
van homosexuelen, samenwonenden, vrouwen, vreemdelingen, immigranten,
jeugdigen, jongeren, gedetineerden, krakers etc. etc. Recentelijk zijn het weer
nieuwere groepen als ouderen, arbeidsongeschikten, bijstandsgerechtigden en
werklozen, die om maatschappelijke aandacht vragen en deze aandacht liefst
verzilverd zien in rechten.
De erkenning van uiteenlopende levensstijlen heeft nadrukkelijk invloed
uitgeoefend op het personen- en familierecht; erkenning van diverse
samenwoningsvormen en van hun juridische consequenties, uiteenlopende vormen
van ouderschap, lesbisch moederschap en dergelijke. Dat wat Schoordijk ‘normale
menselijke gevoelens’ noemt bij de uitleg van het Hoge Raad-arrest ter erkenning
van het omgangsrecht, ligt naar mijn mening meer in de lijn van de juridische
erkenning en gelijkstelling van uiteenlopende, normale en minder normale, veel en
weinig voorkomende menselijke gevoelens dan dat de hele bevolking zich in een
‘algemeen menselijk patroon’ van normale gevoelens zal herkennen. De Hoge Raad
heeft deze pluriformiteit in de samenleving juridisch erkend en vorm gegeven en
daarmee zelf een bijdrage geleverd aan het normaal worden van het uiteenlopende.
Er is zo een hopelijk
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stabiele consensus gegroeid over de juridische erkenning van dissensus en
non-conformiteit in levensstijl.

2.3 Minder én meer maatschappelijke ongelijkheid
De democratisering door welvaart en de erkenning van pluriforme levensstijlen heeft
een geringere ongelijkheid opgeleverd tussen de traditionele maatschappelijke klassen.
De vooroorlogse klassentegenstellingen, die tot diep in de jaren vijftig voortduurden,
werden minder - verdwijnen doen ze nooit. De vermindering van sociale afstand
tussen maatschappelijke groepen en klassen en in het kielzog die tussen burgers en
overheidsinstellingen hebben geleid tot het mondig(er) worden van veel burgers.
Deze mondigheid werd ook vergroot door de algehele verhoging van het gemiddeld
genoten onderwijs na de oorlog. Zo nam in de periode voorafgaande aan de jaren
zeventig de deelname aan het hoger onderwijs toe van 40.727 studenten in 1960 (367
per 100.000 inwoners) tot 103.382 in 1970 (868 per 100.000 !). In het algemeen valt
het te verwachten, dat de vermindering van afstand tussen machthebbers en
machtsonderhorigen, frequenter tot botsingen en conflicten leidt onder andere door
de toegenomen perspectieven van de minder machtigen op verbetering van de situatie
en mogelijk ook door het scherper zichtbaar worden van de nog resterende
machtsverschillen (Mulder 1974). Democratisering van de maatschappelijke
verhoudingen leidt zodoende niet tot minder conflicten, zoals vaak wordt beweerd
en gehoopt, maar tot meer. Een flink deel van deze conflicten uitte zich via het recht
of de rechtspraak. Slechts als machtsverschillen tamelijk groot zijn en blijven, is er
weinig of geen toename van conflicten en weinig mobilisatie van recht. Deze
samenhang tussen grote ongelijkheid en minder conflict is door conservatieve
maatschappij-theoretici altijd al gezien, waardoor zij meestal ook emancipatie en
democratisering afwezen. Maar niet het ontstaan van conflicten is primair van belang,
als wel de manier waarop de conflicten in een samenleving worden afgehandeld en
beslecht. Het recht kán daarbij een cruciale rol spelen.
Naast de vermindering van ongelijkheid tussen personen en klassen, die ook
bevestigd wordt in de vermindering van de inkomensverschillen in de personele
inkomensverdeling over de periode 1930-1980 (Tinbergen 1975), ontstond er echter
op een ander gebied een grotere maatschappelijke ongelijkheid, met name tussen
individuele burgers in hun rol als consument, cliënt, verzekerde,
verkeers-deelnemer/ster en grote organisaties, die een steeds prominentere plaats
hebben gekregen in het maatschappelijke verkeer. Wij leven vooral in een samenleving
van organisaties, corporate actors.
Volgens de Amerikaanse socioloog J. Coleman (1974) is het belangrijkste kenmerk
van de structuur van moderne, westerse industriële samenlevingen juist gelegen in
de dominantie van formele organisaties, die in de rechtsorde als rechtspersonen een
gelijke behandeling waren toegedacht als natuurlijke personen. Coleman noemt
daarom onze samenleving asymmetrisch (1982). Deze asymmetrie gaat vooral ten
koste van de niet-georganiseerde, persoonlijke, geïsoleerde (rechts)belangen; van de
koper-consument, van de huurder als contractpartij van grote verhuurmaatschappijen,
van de verzekerde, maar ook van het individuele vakbondslid of de individuele
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aandeelhouder. Deze nieuwe vorm van maatschappelijke ongelijkheid, voortkomend
uit de ongelijksoortigheid in schaal van organisatie, levert voldoende nieuwe
problemen en rechtsvragen op.
Waar Van Schellen op basis van de door hem geselecteerde hoeveelheid
cassatieuitspraken constateert dat de Hoge Raad het contractenrecht in tweeën gekliefd
heeft, dan valt dit beter te begrijpen tegen de achtergrond van de hier summier
aangeduide maatschappelijke ontwikkeling.
‘Tussen ondernemingen geldt een commercieel contractenrecht,
gekenmerkt door gemeenschappelijke consensus en weinig rechterlijk
ingrijpen. Is er echter ongelijkheid van verhoudingen, dan krijgt het
contractenrecht een meer sociale kleur, dan wordt consensus minder
gemakkelijk aangenomen en grijpt de Hoge Raad in, ook daar waar de
materie vroeger feitelijk werd geacht. Het onderscheid tussen particulier
en koopman, in 1934 uit onze wetgeving geschrapt, maakt hier in de
jurisprudentie van de Hoge Raad zijn rentrée’ (Van Schellen 1983: 19).
De Hoge Raad interpreteert de maatschappelijke ongelijkheid - als object van politieke
beleids- en besluitvorming - niet langs de traditionele klassenlijnen, maar naar de
moderne verschijningsvormen van maatschappelijke onmacht en ongewenste
beïnvloeding van wilsvorming. Daarin bewijst hij oog te hebben voor de
maatschappelijke ontwikkelingen door traditionele leerstukken van het contractenrecht
‘eigentijds’ te maken. De erkenning van class-actions voor benadeelde, geïsoleerde
belangen ligt in deze zelfde lijn (vergelijk Schuyt 1988, Verburgh 1974, Groenendijk
1981).
Dit onderdeel vormt een illustratie van mijn eerder geformuleerde stelling, dat de
Hoge Raad de maatschappelijke ontwikkelingen eerder zelf interpreteert dan als een
biljartbal de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen ondergaat. De Hoge Raad
hoeft immers niet de uitbreiding van de bescherming van zwakke procespartijen te
sanctioneren (hier hoeft wederom de zwakkere procespartij niet identiek te zijn aan
maatschappelijk zwakke groepen: de individuele aandeelhouder kan in relatie tot
een beheervoerende bankinstelling in problemen komen). Wanneer de Hoge Raad
wel bepaalde belangen in deze beschermt werkt hij zelfs maatschappelijk tegendraads.
De interne logica van grote organisaties wordt weerstreefd door zorgvuldig te letten
op de nadelen van de vaak niets ontziende, althans meestal niet omziende
bureaucratische rationaliteit van publieke en particuliere organisaties.

2.4. Constante uitbreiding van wetenschappelijke en technische kennis
Als beweerd wordt dat het recht of de rechter meestal achter de maatschappelijke
feiten aanloopt, dan worden daarvoor voorbeelden ontleend aan technische vindingen,
die te laat op de juridische merites en consequenties worden getoetst. Bescherming
van computer-software valt niet goed te bereiken met klassieke leerstukken van
industriële eigendom. De wetgever slaagt er meestal ook niet in op tijd dringend
gewenste wettelijke maatregelen te nemen of er de vereiste minimale consensus voor
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te vinden. Het is derhalve geen wonder, dat van de wonderen der techniek een
autonome invloed uitgaat op de rechtspraak van de Hoge Raad, die ofwel oude
leerstukken aanpast bij moderne praktijken (erkenning van giraal betaalverkeer als
overhan-
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diging van geldbedragen) ofwel leemten in wet- en regelgeving voorlopig opvult.
De onzekerheid van het niet-geregeld laten moet worden afgewogen tegen de
schijnbare zekerheid van het wel wettelijk regelen. Dit dilemma kan worden
onderstreept met de constante uitbreiding van medische kennis en van
medisch-technologische interventiemogelijkheden. Oude waarheden over het begin
en einde van menselijk leven worden overhoop gehaald. Medici zijn het niet eens
over de vaststelling van het allereerste begin van menselijk leven en zij verschillen
eveneens van mening over de criteria van dood en levensbeëindiging. Deze
wetenschappelijke onzekerheid weerspiegelt zich in de moeizame pogingen tot
politieke consensusvorming. Bovendien kan deze consensus weer snel worden
achterhaald door nieuwe ontdekkingen en wetenschappelijke inzichten. Omwille van
de zekerheid voor de medische beroepspraktijk wordt aangedrongen op vastlegging
bij wet. Maar deze wet zal bijna noodzakelijkerwijs vage en onbepaalde begrippen
bevatten - o.a. vanwege de compromisvorming - die door de rechtspraktijk weer
verder zullen moeten worden uitgelegd. De rechter zal zich dus niet kunnen onttrekken
aan deze maatschappelijke ontwikkelingen.
Vraagstukken van registratie van medische gegevens, van privacy-bescherming
en inzagerechten van medische gegevens, van genetische screening en genetische
manipulatie, van beëindiging van het begin van leven op basis van statistisch te
verwachten onvolkomenheden en defecten en van de vaststelling van het juiste begin
van het beëindigen van vrijwillig opgegeven leven, zullen allemaal voor de rechter
gebracht worden.
Voegt men aan deze lastige vraagstukken bovendien nog de typische rechtskwesties
als gelijke behandeling en gelijke rechten op medische behandeling in tijden van
economische en medische schaarste, dan valt uit de veelheid van botsende medische
en juridische aanspraken en aansprakelijkheden nog een zeer groot beroep op de
hoogste rechter te verwachten. De Hoge Raad is hier het meest ‘lijdelijk’ ten opzichte
van de maatschappelijke ontwikkelingen, zij het dat de richtingbepalende keuze in
de aard van al deze maatschappelijke-juridische-wetenschappelijk-technische
vraagstukken niet vastligt.
Mutatis mutandis geldt dit voor andere technische sferen, waar uit de snelheid van
de nieuwe ontdekkingen rechtskwesties zullen blijven voortkomen (supergeleiding,
informatieverwerking, elektronisch betalingsverkeer, opslag van gevaarlijk afval, de
juridische gevolgen van door de wetgever niet voorziene rampen veroorzaakt door
corporate actors of door ander menselijk falen in deze atomair-biologisch-chemische
wel- and warfare state).

2.5 Sociaal-culturele ontbinding en nieuwe bindingen
De structurele ontwikkelingen in de huidige samenleving zoals hierboven geschetst
hebben elk op zich invloed op andere normen- en waardencomplexen uitgeoefend.
De van ouds bekende binding met gezin, religie, klasse en beroep is losser geworden.
Op twee manieren wordt dit proces aangeduid en beoordeeld: individualisering en
verminderde sociale controle. Onder individualisering kan worden verstaan de
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sociaal of qua burgerlijke staat) aan andere burgers. Eén bepaalde sociale rol,
zelfgekozen of opgelegd, mag niet doorslaggevend worden voor de bepaling van
andere sociale rollen of bindingen. Door succesvolle vormen van collectieve
solidariteit via (sociale) verzekeringsstelsels, is het nu meer dan vroeger gewenst en
mogelijk om meer burgers voor de wet als zelfstandig individu te behandelen. Er
bestaat een soort collectieve trend naar individuele levensvormen, althans waar het
formele rechtsbetrekkingen betreft. Dit proces van individualisering gaat gepaard
met het ontbinden van voorheen strakke sociale relaties; echtscheiding, gescheiden
woonvormen, gescheiden huishoudbudgetten, en dergelijke. De interessante vraag
bij dit sociale proces is in hoeverre hier de bestaande wet- en regelgeving in de
belastingsfeer en de sociale zekerheid van invloed is, zodat er een duidelijke
wisselwerking bestaat tussen juridische vormgeving van sociale relaties en het proces
van individualisering. In elk geval levert dit sociale proces voldoende potentiële
juridische processen en rechtsvragen op.
De andere kant van het sociaal-cultureel ontbindingsproces is het verminderen
van sociale controle op bepaalde gebieden: de controle van het beroep valt voor grote
groepen weg (waaronder een grote groep laag of niet-geschoolde jongeren) door het
wegvallen van arbeid en arbeidsplaatsen; een proces dat misschien wel hèt
belangrijkste maatschappelijke effect heeft, maar dat zich buiten de werkzaamheden
van de Hoge Raad om voltrekt. De positie van de Hoge Raad raakt door de relatieve
jurisdictie en maatschappelijke taak derhalve niet echt aan de krachtigste
maatschappelijke ontwikkelingen, die de samenleving van nu en de toekomst bepalen.
De controle van religieuze verbanden viel weg door ontzuiling en ontkerkelijking,
de controle van de buurt door anonimisering van grootstedelijke woonwijken en door
het ontstaan van meer stedelijke gebieden.
Voor velen is het wegvallen van deze oude vormen van sociale controle één van
de krachtigste factoren achter de toegenomen grote en kleine criminaliteit en daarmee
een indirecte invloed op de toename van cassatie in strafzaken. Sociologisch gezien
is het echter niet te verwachten dat sociale controle alleen maar afneemt: vormen
van sociale controle veranderen van aard, zodat de informelere vormen van oude
sociale controle vervangen worden door de controle van de formelere verbanden
(staat en corporate actors). De meer formelere vormen van controle missen echter
meestal een stevige bindingskracht juist omdat het voornamelijk, soms uitsluitend
om formele relaties gaat.
De ontbinding van oude sociale verbanden kan ook gezien worden als vormen van
emancipatie en vrijmaking. Ontbinding is ook: los-making uit (te) knellende banden.
Daarnaast zijn er in plaats van de oude vormen van binding nieuwe vormen bij
gekomen: binding aan nieuwe normen of nieuwe binding aan andere maatschappelijke
groepen en verbanden zoals emancipatiebewegingen op grond van sekse, ras of
leeftijd, nieuwe sociale bewegingen, actie- en maatschappelijke pressiegroepen,
one-issue-veto groepen (dit zijn groepen, die zich verzetten tegen slechts één
beleidsvoornemen, bijvoorbeeld de aanleg van een weg door het bos van Amelisweerd
of die zich inzetten voor slechts één belang; het behoud van de Waddenzee). Deze
nieuwe bindingen staan zowel tegenover de oudere traditionele vormen van sociale
controle als
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tegenover de nieuwe, bureaucratische vormen van sociale controle.
Onder invloed van deze nieuwere bindingen worden op sommige gebieden oude
normen juist veel sterker en strikter geformuleerd en gehandhaafd: het respect voor
de lichamelijke integriteit en vrijheid van vrouwen, het respecteren van klassieke
vrijheidsrechten als vrijheid van meningsuiting en dergelijke. In het algemeen worden
de fundamentele rechten van de mens in het hedendaagse publieke bewustzijn sterk
beleefd en wordt er vaker - juridisch - opgetreden tegen schending van deze
mensenrechten. De Hoge Raad speelt in deze ontwikkeling wederom een zelfstandige
rol door deze toegenomen binding aan fundamentele rechten niet alleen te honoreren,
maar ook uit te breiden in overeenstemming met internationale verdragen en de
rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens (Van Dijk 1988:
173).
Net als bij de veranderde vormen van ongelijkheid, waar de afgenomen ongelijkheid
èn de nieuw gevormde ongelijkheid allebei tot een groter beroep op de rechter geleid
hebben, leveren zowel de ontbinding van oude sociale verbanden als de binding aan
nieuwe normen allebei ruim voldoende brandstof voor de cassatiemotor (een
beeldspraak, die Bruinsma (1988) gebruikte voor de Civiele kamer van de Hoge
Raad).
In het algemeen kan men stellen, dat veranderingen van sociale posities of rollen
aanleiding geven tot juridische conflictstof. De in frequentie toegenomen
veranderingen van sociale rollen (van echtgeno(o)t(e) tot ex-echtgeno(o)t(e), van
werkne(e)m(st)er tot ontslagen werkne(e)m(st)er, van eigenaar tot ex-eigenaar, van
huurder tot ex-huurder, van kind tot ex-kind, van ondernemer tot gefailleerde en
dergelijke) is derhalve een constante factor in de kans op juridische botsingen en niet
wrijvingsloos verlopende juridische afwikkelingen van die veranderingen in positie.
In afgeleide zin leidt dit ook tot een iets grotere frequentie van het ‘uitvechten’ van
deze botsingen tot aan de hoogste rechter.
De hoge sociale mobiliteit in de Verenigde Staten (spreekwoordelijk om de twee
jaar een nieuwe baan, een nieuw huis en een nieuwe levenspartner) zorgt voor een
zeer hoge frequentie van litigation. De afgelopen twintig jaar in Nederland geeft een
toenemend patroon te zien van deze vormen van sociale mobiliteit en in het voetspoor
hiervan een verhoogde juridische activiteit. Een stabiele samenleving geeft weinig
werk voor rechters en advocaten. Ook als de structuur van de samenleving zich heel
snel wijzigt, zoals ten tijde van oorlog en revolutie, is er weinig werk voor juristen.
Juist als de structuur van de samenleving zich niet snel wijzigt, maar wel binnen die
structuur veel wijzigingen plaats vinden van de relatieve posities, vallen voldoende
juridische conflictstof en problemen te verwachten.

3. Een balans van maatschappelijke ontwikkelingen: ‘Die unruhige
Gesellschaft’
Het typerende kenmerk van onze huidige samenleving is niet de snel verminderende
sociale controle als zodanig, maar veeleer het naast elkaar bestaan en naast elkaar
voortbestaan van zeer veel verschillende, vaak tegenstrijdige, soms overlappende,
soms aanvullende vormen van sociale controle. Elk normen- en waardenpatroon eist
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het juridische recht van bestaan op (pluralistische gelijkheid). Het totaalresultaat is
voor velen niet alleen onoverzichtelijk geworden, maar vooral onrust-gevend, voor
sommigen zelfs onrustbarend.
De veelheid van innerlijk tegenstrijdige, maar vrolijk naast elkaar bestaande
levensstijlen en normen- en waardenpatronen, wordt het scherpst gesymboliseerd in
de media, vooral op de televisie. Op één avond passeren vele normenstelsels de revue,
die door de er aan gewend geraakt kijkers in één adem worden geabsorbeerd:
aanmoediging tot goedkope en excessieve consumptie gaat hand in hand met de
aanmoediging via serieuze documentaires tot natuurbehoud, voorbeelden van sexuele
vrijheden in beeld met praatprogramma's van de confessionele omroepen, waarin
wordt opgeroepen tot eeuwige trouw, oproepen tot zorgzaamheid en medelijden gaan
binnen het half uur gepaard met krachtige voorbeelden van zorgeloosheid van
regeringen, handelsorganisaties of individuele personen, oproepen tot het mee
opsporen van nog niet opgehelderde misdrijven worden gevolgd - soms op dezelfde
zender - door het in fictionaire vorm in beeld brengen van diezelfde misdrijven.
Kortom de gelijktijdige erkenning van tegenstrijdigheden in waarden is hét kenmerk
van onze huidige samenleving. Men kan dit patroon positief waarderen, maar de
historisch gezien frappante vorm van verdraagzaamheid, vraagt veel van de burgers.
Inzicht in het meta-niveau van alle ongelijkluidende, maar wel gelijkberechtigde
standpunten, ontbreekt zeer vaak. Doordat men geen goed inzicht heeft in, of
onderscheid maakt tussen, eigen standpunt, de inhoud van andere standpunten en
het formele recht van een ander standpunt, is de verdraagzaamheid bovendien broos
en maatschappelijk kwetsbaar. Dit levert een situatie op die de Duitse socioloog
Helmut Klages (1975) zo treffend ‘Die unruhige Gesellschaft’ genoemd heeft: de
voortdurende onrust, dat moeizaam verworven opvattingen en gedragswijzen dagelijks
worden geconfronteerd met hun tegendeel. Normen hebben nauwelijks meer de tijd
om maatschappelijk te beklijven en zo tot gewoonten uit te groeien. Voortdurende
verandering, voortdurend spektakel (oorspronkelijk: kijkspel) lijkt de wet van onze
tijd.
Samenvattend kunnen de maatschappelijke ontwikkelingen worden beschreven
als uitmondend in een maatschappelijk bestel, dat gekenmerkt wordt door:
a) polycentrisch in levensstijlen;
b) polyvalent in waardering van verschillende normen- en waardenpatronen;
c) een dominante rol van rationele formele organisaties, die niettemin slechts ten
dele burgers kunnen binden;
d) een dominante rol van de rationaliteit van wetenschap en techniek, die minstens
zoveel problemen oproept als oplost;
e) overheersende uniformiteit in de drang tot pluriforme consumptie en
bezitsvorming;
f) een collectieve trend tot individualisering.

Voor de rechter betekenen deze ontwikkelingen, dat er geen rust meer is. Tegenover
de eenzijdige rationaliteit van organisaties, wetenschap en techniek, houdt de hoogste
rechter bescheiden vast aan de waarden van de concrete redelijkheid (deze term is
ontleend aan de filosoof C.S. Peirce), tegenover de pluriforme gelijkheid houdt de
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rechter de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden in stand, zelfs als
deze op sommige punten met elkaar botsen, en ten slotte tegenover de overheersende
uniformiteit in consumptiedrang plaats de rechter een bescheiden bescherming voor
de zwakke deelnemers/sters van de samenleving.
Opvallend zijn de gebieden, waar de hoogste rechter niet of nauwelijks aan toe
gekomen is - mede door de beperkte jurisdictie en de aandacht die de overige vijf
gebieden hebben gekregen - namelijk de bescherming van de door de overheersende
economische nutsopvattingen als onnuttig en onnodig gekwalificeerde leden van de
samenleving (het groeiende leger van uitgestoten arbeiders) en de bescherming van
de in het kader van de nagestreefde welvaart noodzakelijkerwijs geëxploiteerde
natuur. Bomen en beesten hebben nog niet de volle bescherming van de Hoge Raad.
Een rechtstheoretisch leerstuk, zoals door Stone (1972) geformuleerd Should trees
have standing? is voorlopig temidden van al deze dominante maatschappelijke
ontwikkelingen niet snel te verwachten (zie voorts Stone 1975; Morris 1971). Soms
blijken maatschappelijke ontwikkelingen dus helemaal niet snel te gaan.

5 Veranderingen in de rechtscultuur
1. The law explosion
De maatschappij laat het recht en de hoogste rechter niet meer los. Meestal wordt er
echter beweerd, dat het recht de maatschappij niet los laat en dat er sprake is van een
excessieve juridisering van de samenleving, waartegen gewaakt of opgetreden moet
worden. Minister-president Lubbers deed dat in zijn rede voor de Harmonisatie Raad
voor het Welzijnsbeleid (Lubbers 1987: 8-17). Donner wees op de door hem negatief
gewaardeerde rol van de rechter in het proces van juridisering (Donner 1987).
Voor de plaatsbepaling van de Hoge Raad is ook nog een oordeel nodig over dit
verschijnsel: juridisering van de samenleving. Gaat de Hoge Raad hierin voorop door
middel van een rechterlijk activisme en spoort hij de lagere rechters aan toch vooral
tussen beide te komen bij maatschappelijke vraagstukken? Of is de Hoge Raad het
logische topje van de ijsberg van juridisering en valt hem slechts in afgeleide zin een
verwijt van juridisering te maken? Deze vragen staan in deze paragraaf centraal en
voor de beantwoording ervan maak ik gebruik van de analyse zoals die door de
Amerikaanse rechtshistoricus en rechtssocioloog L. Friedman is gegeven in zijn boek
Total Justice (1985).
Friedman reageerde op de alarmerende geluiden, die na 1980 steeds meer werden
gehoord over de litigation explosion. Eén van de meest gehoorde klachten is, dat
rechters zich met steeds meer zaken gaan bemoeien:
‘Many social critics have noted with alarm the tendency to use the courts
excessively, with judges now running prisons, hospitals and schoolsystems;
their decisions replace those of physicians in assaying diagnosis and
treatment, they signal if the ballgame may be played, if the strike can be
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the nation lost faith in other forms of negotiation and gave the courts power
they did not seek, without any guarantee that they could exercise it
prudently or effectively over a long period of time. The 70's were the
setting for bringing down on the nation the old Mexican curse ‘May your
life be filled with lawyers’ (Kennedy 1979).
In een ander alarm over de litigation explosion legt J.K. Lieberman in zijn The
litigious society (1981) vooral de nadruk op rechtszoekende burgers, die overal
redress and remedy voor proberen te zoeken (en door de rechters daarin vaak gesteund
worden). Hij somt een bonte lijst van vaak volkomen kansloze zaken op, waarmee
burgers zich tot de Amerikaanse rechter gewend hebben.
Ook in Nederland waren de geluiden over het excessieve gebruik van de gang naar
de rechterlijke colleges te horen. Dit werd meestal met de weinig duidelijke term
‘juridisering’ of ‘juridificering’ aangeduid. Rechters hebben inderdaad ook in
Nederland moeten beslissen over de voortgang van voetbalwedstrijden, een staking,
een medische behandeling (patiënt in coma) en dergelijke. Het betreft hier in frequente
mate de Kort-Geding rechter. De vraag is gewettigd of er ook in Nederland sprake
is van een dergelijke explosie van litigering en of rechters, met name de hoogste
rechter, hier zelf een belangrijke rol in hebben gespeeld, of de ontwikkeling negatief
(à la Lubbers en Donner) of positief, dan wel relativerend, moet worden beoordeeld.
Wat is er veranderd in de rechtscultuur in Nederland vanaf begin j aren zeventig een verandering, die in álle industriële samenlevingen vanaf ongeveer dat tijdstip is
geconstateerd en die samenvalt met de getalmatige groei van het aantal juristen in
de samenleving (zie onder 1).
Friedman relativeert als rechtshistoricus allereerst de bewering dat er in 1970-1985
meer sprake was van litigatie dan verhoudingsgewijs (per hoofd van de bevolking)
plaats vond in het midden van de negentiende eeuw. Ook toen werd dezelfde grote
vraag naar rechtspraak - en de klachten daarover - gehoord en gehonoreerd. Het hangt
dus sterk af welke vergelijkingmaatstaf men aanneemt voor de excessiviteit van het
gebruik van rechtspraak: een vaste, statistische maat, gerelateerd aan de bevolking,
het aantal beschikbare rechters, het beschikbare overheidsbudget of de ideëel
nagestreefde rechtsgelijkheid in de toegang tot de rechter.
Naast deze relativering wijst Friedman er terecht op, dat de vraag naar rechtspraak
veelal voortgekomen is uit maatschappelijke ontwikkelingen, die gewenst werden
geacht, zodat het letterlijk eenzijdig is de oorsprong van juridisering te leggen bij
rechters of burgers. Industrialisering bracht de vraag naar arbeidsbescherming en
sociale wetgeving voort, produktie op grote schaal de vraag naar garanties voor de
kwaliteit van produkten (van veilig voedsel tot veilige safety-belts), de urbanisatie
bracht noodzakelijkerwijs een groter verkeer tussen vreemden mee en meer gebruik
van formele contractuele relaties.
Wat echter in de loop van deze ontwikkelingen wél veranderd is, is het
verwachtingspatroon van de justitiabelen ten aanzien van het recht. Friedman spreekt
van een moderne rechtscultuur, die in vergelijking tot de rechtscultuur van de
negentiende eeuw gekenmerkt wordt door:
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a) a general expectation of justice;
b) a general expectation of recompense (Friedman 1985: 43).

Waar in de negentiende eeuw rampspoed van natuurlijke en maatschappelijke
oorsprong geduldig werd geleden zonder dat men frequent een rechtsmiddel zocht
om het geleden verlies of de schade vergoed te krijgen, zo zoekt men in de tweede
helft van de twintigste eeuw vooral naar compensatie van bijna elk geleden verlies.
Er bestaat een gegeneraliseerde verwachting bij het publiek - aldus Friedman - dat
recht wordt gedaan aan verkeerd gelopen zaken en dat op een of andere manier
schadevergoeding in het zicht wordt gebracht voor geleden onheil.
Lieberman geeft een soortgelijke, juridisch meer precieze beschrijving van de
omslag in rechtscultuur:
a) van een duidelijk identificeerbare laedens naar een abstractere verzameling van
personen of moeilijk identificeerbare oorzaken van schade (corporate
responsibility);
b) van het onmiddellijke verleden naar een verder in de tijd gelegen moment of
zelfs in de verre toekomst gelegen;
c) van een specifieke handeling naar een niet specifieke variëteit aan handelingen;
d) van zichtbare en aanwijsbare schade naar minder grijpbare schade;
e) van identificeerbare gelaedeerden naar meer, niet noodzakelijk identificeerbare
personen of groepen gelaedeerden;
f) van beperkte, direct aan de schade gerelateerde schadevergoeding naar bredere
schadetoekenning;
g) van direct betrokken contractpartijen naar ‘derden’, mogelijk zelfs vele ‘derden’;
h) van strikte grenzen aan de rechterlijke ontvankelijkheid tot onbepaalde,
ogenschijnlijk zelfs onbegrensde rechtsingangen (Lieberman 1985: 31).

Lieberman wijst er op dat het recht op compensatie wordt gebaseerd op een fiduciaire
ethiek, waarin iedereen voor iedereen zaakwaarnemer wordt. Een observatie, die
zeer goed thuis hoort in de tot ingewikkeldheid ontwikkelde maatschappelijke
verhoudingen, maar die Lieberman zelf negatief waardeert. Zijn gramschap wordt
vooral gericht op de ontwikkeling van de produkt-aansprakelijkheid, die de zorgplicht
drastisch heeft veranderd (vergelijk Van Schellen 1983) en op de aansprakelijkheid
van medische beroepsbeoefenaren (medical malpractice). Gelukkig gaat het in deze
voorbeelden om de Verenigde Staten, waar alles toch veel groter, gekker, duurder
en juridischer is. Het is zeker waar dat de graad van procedeerlustigheid of
procesbelustheid en de mate van materiële en immateriële schadevergoedingen in
de USA vele malen hoger zijn dan in Nederland (mede samenhangend met het
betalingssysteem van advocaten). Dit zou het alarmgeluid in Nederland enigszins
kunnen temperen.
Maar ten aanzien van het schadevergoedingsrecht in Nederland hebben onder
andere Bloembergen en Verburgh gewezen op soortgelijke juridische veranderingen
als hierboven aangegeven, terwijl Hoekema (1980) in een voortreffelijk artikel de
maatschappelijke achtergronden voor deze ontwikkelingen geschetst heeft. De ver-
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anderingen in rechtscultuur zijn dus ook in Nederland waarneembaar en zij gaan
evenzeer in de richting van een verdere juridisering.

2. Wat onder juridisering verstaan kan worden
Het is echter eerst van belang het proces van juridisering preciezer te omschrijven.
Friedman maakt een gelukkig onderscheid tussen legal acts (het gedrag van juridische
ambtsvervullers) en legal behavior (het gedrag van justitiabelen, gericht op recht of
rechtsregels).
Zelf zou ik onder juridisering willen verstaan:
a in sociale relaties: het feit, dat sociale relaties zodanig onderhevig gemaakt
worden aan juridische regels, dat de juridische betrekking het primaat krijgt in
die sociale relaties;
b als sociaal proces: het feit, dat het primaat van het recht in sociale relaties in
grotere frequentie en/of over meer terreinen van het sociale leven wordt
uitgebreid.

Als bronnen van deze juridisering is echter geenszins de rechter of de vraag van de
justitiabelen bepalend. De wetgever heeft zelf zeer sterk bijgedragen aan het proces
van juridisering, onder andere door wetgeving steeds meer, soms zelfs uitsluitend,
als instrument van overheidsbeleid te gaan gebruiken. Daarom is het nuttig om
tenminste vier maatschappelijke bronnen van juridisering te onderscheiden:
1. Legalisatie; van ‘lex’, het in formele wetten vastleggen van sociale relaties in
abstracto.
2. Litigatie; van ‘litis’, via rechtspraak vaststellen van rechtsverhoudingen en
vastleggen van sociale relaties in concreto.
3. Regulering; van ‘regula’, via lagere regelgeving of via zelfregulering aanvullende
richtlijnen geven voor bevoegdheden, normstellingen, uitvoering van regels etc.
4. Gedragsformalisering; van ‘formula’, het dominant worden van het juridische
element bij de gedragsoriëntering van justitiabelen conform Friedmans ‘legal
behavior’.

Uiteraard hebben deze vier analytisch te onderscheiden bronnen van juridisering veel
met elkaar te maken en staan ze tot elkaar in een dynamische wisselwerking. Maar
het ongespecificeerd afgeven op ‘juridisering van de samenleving’ helpt ons niet
veel verder. Een flink deel van de juridisering wordt letterlijk in het leven geroepen,
geconstitueerd door de wetgever, die veel wil. Een overheid, die zich op steeds meer
terreinen begeeft, zal zich in onze rechtsorde noodzakelijkerwijs moeten baseren op
wettelijke bevoegdheden. Dit is derhalve een onvermijdelijk element van juridisering.
Echter wanneer het recht in sterke mate wordt gebruikt als ‘instrument’, dan krijgt
het een tweetal niet van te voren in het instrumentele brein meeberekende
neven-effecten:
1. Ook de burgers gaan het recht dan op hun beurt meer en meer zien als instrument,
waardoor ze niet meer primair afgaan op spontane sociale relaties, bindingen,
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de facto veranderen van burgerlijke staat vanwege de keurig uitgerekende
voordeelbrengende regeltoepassing in belasting- en sociale
zekerheidswetgeving).
2. ‘If law is merely a tool, it frustrates and irritates’ (Rodes 1986); het recht als
instrument kan bijna nooit volledig aan de gestelde doeleinden voldoen; het
ondermijnt verwachtingen en sociaal gegroeid vertrouwen. Juist door vele sociale
relaties te formaliseren, helpt het mee om de spontane binding van deze relaties
te verminderen.

Het juridisch berekende gedrag (d.i. juridisering van de kant van de burgers) wordt
grotendeels mogelijk gemaakt door de overvloedige en vaak cumulatieve wettelijke
regels. Het wordt ook opgeroepen als reactie op het berekende gedrag van de overheid.
Deze vorm van juridisering leidt echter tot ontbinding van anderszins spontane sociale
relaties. Met andere woorden: een op gang gezet proces van legalisering, leidt tot
gedragsformalisering, dat zelf de nog bestaande sociale bindingen tussen mensen
ondergraaft. Deze sociale relaties en spontane bindingen komen hierdoor onder druk
te staan. De er mee gepaard gaande irritatie en frustratie, vanwege de meestal halve
bevrediging, die er van juridische relaties uitgaat, probeert een verdere bevestiging
te vinden in een beroep op de rechter: bij de rechter zult U uw vollédig recht halen;
litigatie als tweede vorm van juridisering. De verwachting, dat de rechter recht zal
doen in concrete gevallen, vooral in ‘mijn’ geval, daarbij lettend op rechtvaardigheid,
billijkheid en gelijkheid, leidt tot een verdergaand proces van juridisering. Maar ook
de litigatie, althans de uitkomsten daarvan, zijn meestal niet en voor de meeste partijen
niet volledig bevredigend (er zijn afwijzingspercentages van 60 tot 75 procent bij
diverse rechterlijke colleges). Dus ook de gang naar de rechter ‘frustrates and irritates’.
De frustraties vanwege de verzakelijkte, geformaliseerde en daardoor half
bevredigende juridische relaties verklaren naar mijn mening de in de eerste paragraaf
opgeworpen paradox van een aan de ene kant grote vraag naar recht en rechtspraak
en tegelijk aan de andere kant een verminderde legitimiteit van de wetten en
verminderde gehoorzaamheidsgeneigdheid.
Juridisering van de samenleving kan derhalve verschillende culturele bronnen
hebben. Ten eerste de sturende, instrumentele opvatting van recht en wet, zoals
gepropageerd door regeringen en bestuurders (en bestuurskundigen). Ten tweede de
aspiratieve opvatting van rechtvaardigheid en rechtsgelijkheid bij burgers en rechters.
Ten derde de mediërende rol van advocaten, die zowel de overheid bij de realisering
van haar doelstellingen, als de rechter bij de realisering van rechtvaardigheid en
billijkheid, als de cliënt als zich zelf helpen als zij ingaan op de vele verzoeken om
recht. De verschillende bronnen van juridisering kunnen verschillend beoordeeld
worden en als men juridisering een kwaal of plaag noemt van het hedendaagse
rechtsbedrijf dan is het belangrijk te weten waar de bronnen op terug gaan. Door de
wederzijds stimulerende werking van de vier bronnen van juridisering kan men beter
spreken van een juridische lawine of sneeuwbal dan van een explosie. De lawine,
net als de sneeuwbal groeit en groeit en heeft een zichzelf versterkend effect; het
dominant worden van het juridische ten koste van het sociale roept het dominant
blijven van het juridische op en brengt een blijvende verandering van rechtscultuur
met zich
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mee. Een law explosion geeft slechts een eenmalige uitspatting van recht.

3. Verklaringen van juridisering: de rol van de Hoge Raad
Wat in dit hoofdstuk als aparte vraag aan de orde moet komen is de vraag welke
bijdrage de Hoge Raad heeft geleverd aan dit proces van juridisering. De
rechtssocioloog Steven Vago noemt als een van de drie factoren voor de groei van
litigatie expliciet de rol van de hoogste rechter:
‘The third generic factor in litigation is that legislatures and courts are
creating more legally actionable rights and remedies. The greater the reach
and the scope of the legal system, the higher its litigation rate will be. To
some extent, the expanded use of the courts is attributable to the expansion
of rights and remedies stemming from Supreme Court Decisions. The
growing scope of law increases litigation implicitly or explicitly by
expanding the jurisdiction of the courts. The creation of new rights is likely
to stimulate litigation designed to vindicate or protect those rights. For
example the criminal rights-explosion of the 1960's followed the logic that
the creation of new rights would stimulate subsequent litigation which in
turn would create new rights, which would create further litigation’ (Vago
1988: 190).
Vago constateert ook een zich zelf versterkend proces van juridisering, dat in zijn
ogen wel degelijk werd geïnitieerd door het Supreme Court.
Voorzover de Hoge Raad het voorbeeld gegeven heeft van uitbreiding van
rechtsbescherming van zwakke posities in straf- en civiele zaken en ten aanzien van
de positie van de belastingplichtige tegenover de overheid voornamelijk om billijkheid
en gerechtigheidsredenen, is er een aspiratieve rol van de Hoge Raad in het
juridiseringproces aan te wijzen. Er is naar mijn mening geen reden om deze vorm
van juridisering te betreuren of terug te willen draaien. Voorzover de Hoge Raad de
omslag, die door Lieberman voor het schadevergoedingsrecht is aangegeven, ook in
Nederland heeft geëntameerd, speelt hij wederom een rol in het juridiseringproces.
De Hoge Raad interpreteert en waardeert de maatschappelijke ontwikkelingen op
ongeveer gelijke wijze als andere hoogste rechtscolleges doen. Wat echter in
Nederland niet te zeggen valt is of en hoe dergelijke omslagen op een cruciaal
rechtsgebied hebben doorgewerkt op het ‘legal behavior’ van de gewone justitiabelen.
Er is weinig of niets bekend over de uitstraling van de Hoge Raad-arresten, buiten
de selecte kring van rechtsbeoefenaren. Een soortgelijke studie als Graham's The
Due process revolution, the Warren Court's impact on criminal law, (1970) is in
Nederland met een lantarentje te zoeken. Op welke manier verandert het gedrag in
de politiebureaus onder invloed van de Hoge Raad-uitspraken? Het is
onwaarschijnlijk, dat een directe, sterk causale band tussen de omslag van de Hoge
Raad op bepaalde en beperkte punten en het klaag-en vraaggedrag van de Nederlandse
burger kan worden vastgesteld. Hiermee moet de rol van de Hoge Raad in het
juridiseringproces dus weer niet te hoog worden aangeslagen.
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nog steeds zeer weinig rechters en relatief weinig advocaten per hoofd van de
bevolking. Louter op deze externe, macro-juridische indicatoren afgaand, is er nog
veel meer
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ruimte voor juridisering en heeft Nederland zijn ‘achterstand’ met het buitenland
nog lang niet weggewerkt (zie Schuyt 1988: 106-120). Nog steeds kan Nederland
het Japan van het Westen genoemd worden als het om gebruik van formele rechtspraak
gaat (als men de vrijwillige conflictbeslechting in de vorm van arbitrage en uitspraken
door geschillencommissies meetelt, dan worden de verschillen minder groot).
Voor het grootste deel is juridisering een onvermijdelijk sociaal proces, dat nauw
samenhangt met de dominante trend in onze cultuur van grootschalige en
bureaucratische rationaliteit in bestuur, wetenschap en techniek. Deze rationaliteit
brengt sociale ontbinding teweeg en het is derhalve niet erg verwonderlijk dat de
gevolgen van dergelijke ontbinding worden opgevangen in een eveneens op zakelijke
relaties gespecialiseerd rechtssysteem. Gelukkig kent dit rechtssysteem ook nog
enkele andere waarden, die niet in de pas lopen met de dominante rationaliteit. Maar
het zou een anomalie van onze cultuur zijn, indien het recht in deze verzakelijking
en rationalisering van sociale relaties - die in het huidige tijdperk juist weer meer
worden gepropageerd dan twintig jaar geleden - niet op de voorgrond zou treden.
Het recht is een onderdeel van de cultuur en deze cultuur heeft gedurende honderd
vijftig jaar en meer de idee gekoesterd, dat de natuurlijke en fysieke omgeving
volledig beheersbaar is. Het succes van het natuurwetenschappelijke, mechanische,
wereldbeeld heeft een grote invloed uitgeoefend op de idee van de beheersing van
de economische, sociale en culturele omgeving. De omslag van het non-compensatie
denken in de negentiende eeuw naar de general expectation of recompense in de
twintigste eeuw, is mogelijk te zien als de culturele pendant van de
natuurwetenschappelijke beheersing, ook al loopt die beheersing in vele gevallen uit
op overheersing. Omdat alle rampen en kwalen wetenschappelijk als vermijdbaar
worden voorgesteld, moeten alle rampen en kwalen in principe vermeden kunnen
worden (en voor iedereen gelijkelijk). Gebeurt dit niet dan moet ten minste voor de
niet verkregen vrijwaring van rampspoed, leed en schade, compensatie geboden
worden. Een andere opvatting van levenslot en wereld, bijvoorbeeld een tragische
visie, een andere waardering van wetenschappelijke rationaliteit en wetenschappelijke
beheersbaarheid, zou waarschijnlijk niet aard en aantal van de rampspoed
verminderen, maar wel tot een andere rechtscultuur leiden.

6 Conclusies: De veranderde plaats van de Hoge Raad in de samenleving
1. Een plaatsbepaling
Alex de Tocqueville verbaasde zich meer dan honderd vijftig jaar geleden reeds over
de juridisering van de Amerikaanse samenleving:
‘Scarcely any political question arises in the United States that is not
resolved, sooner or later, into a judicial question’ (De Tocqueville 1835,
deel I, boek I, hoofdstuk 6).
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weest, mede door het constitutionele stelsel, waarbinnen het hoogste rechterlijke
college een eigen, evenwaardige plaats heeft gekregen. Belangrijke veranderingen
in het Amerikaanse strafrecht en strafprocesrecht van na de laatste oorlog (Vietnam)
zijn het gevolg geweest van een bewuste hervormingsgezinde opstelling van het
Hooggerechtshof (vergelijk Cox 1973). De invloed van de rechtspraak inzake de
burgerrechten is enorm geweest. De bekende beslissing Brown vs. Board of Education
of Topeka (1954 en 1955) heeft een politieke en sociale landverschuiving in de daarop
volgende vijf en twintig jaar geïnitieerd en mogelijk gemaakt. Al heeft deze
rechtspraak geen volledige economische gelijkheid opgeleverd, dertig jaar na dato
is het juridische en sociale patroon van rassenverhoudingen, ook in de Zuidelijke
Staten, onherkenbaar veranderd.
Ook in een aantal netelige constitutionele kwesties in de USA heeft het Supreme
Court een beslissende invloed uitgeoefend, met name bij de impeachment-procedure
van president Nixon (zie Cox 1976). De plaats en het gezag van het Supreme Court
in de Amerikaanse samenleving is derhalve prominent, zelfs als er perioden van eb
en vloed zijn geweest in dit gezag.
Een dergelijke maatschappelijk prominente plaats is voor de Hoge Raad in
Nederland niet weggelegd. De constitutionele taakverdeling ligt hier eenvoudig
anders en de Hoge Raad heeft een beperkte reikwijdte toebedeeld gekregen in het
staatsbestel. Maar binnen die beperking heeft ook het Nederlandse hoogste
gerechtshof, de Hoge Raad, perioden van eb en vloed gekend, zowel qua
maatschappelijk gezag als qua richtinggevend instituut in de Nederlandse rechtsorde.
Een periode van gunstig tij blijkt nu al een groot aantal jaren aangebroken te zijn.
De ontwikkeling naar een rechtspraak, die nationale regels meer en meer toetst aan
internationale regels, wijst op een plaats, die kán gaan lijken op die van het Supreme
Court.
In de afgelopen periode heeft de Hoge Raad binnen de door hem zelf gedefinieerde
mogelijkheden een zichtbaarder plaats in de samenleving gekregen en genomen. Er
is een ook al door Van Schellen gesignaleerde grotere openheid in opstelling gekomen,
een verandering in gebruik van taal en stijl als uiterlijk teken van die verandering,
die verfrissend aandoet. Het getuigt van moderne opvattingen over de rol van het
hoogste rechtscollege. Het blijft bij de tijd.
Maar zijn plaats is nog steeds niet een centrum van politieke en maatschappelijke
macht, van waaruit lijnen lopen ter beïnvloeding van maatschappelijke verhoudingen
en ontwikkelingen. Bruinsma, die in zijn proefschrift over de Hoge Raad (1988) op
zoek ging naar een ‘Hollandse elite’ vond tot zijn verbazing vooral een kleinschalige
organisatie, waar scherpzinnige en hoogst integere personen werkten, die op
bescheiden wijze de voor de rechtsorde in Nederland centrale taken voortreffelijk
vervulden. Bruinsma begon zijn onderzoek met enige scepsis in de hoop onvermoede
en onbekende maatschappelijke machts- en invloedskanalen bloot te leggen. Het feit,
dat dit onderzoek op ruimhartige medewerking van de onderzochte leden van de
Hoge Raad mocht rekenen, is een ander maatschappelijk teken van de openheid van
de rechterlijke macht in het algemeen en van de Hoge Raad in het bijzonder. Bruinsma
eindigde zijn sceptisch begonnen onderzoek vol bewonderende verbazing. Hij vond
het fantastisch dat hij een ritje achterop de ‘cassatiemotor’ mocht meemaken en
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over de schouders van de bestuurders mocht meekijken. Hij keek zijn ogen uit.
Door deze opwellende bewondering kwam Bruinsma er minder toe om de nu
zichtbaarder geworden plaats van de Hoge Raad te evalueren met het oog op de
toekomst of te vergelijken met overeenkomstige instituten in het buitenland. Op een
aantal punten heeft de Hoge Raad een leidinggevende rol aanvaard (vergelijk
Schoordijk 1988):
a) bij de rechtspraak op het gebied van de risico-aansprakelijkheid;
b) op het terrein van het personen- en familierecht, met name inzake de
pensioenverrekening, de afkalving of relativering van het ouderlijk gezag en de
erkenning van nieuwe vormen van voogdij;
c) bij de bescherming van zwakke posities, in het bijzonder in
consumentenaangelegenheden en bij verkeersslachtoffers;
d) bij de bescherming van de fundamentele mensenrechten, waarbij de
mogelijkheden van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens werden
aangegrepen en uitgebreid voor veranderingen in de nationale rechtspraak.

Valt hier nu een ‘patroon’ in te herkennen, dat wijst op duidelijke invloeden vanuit
de samenleving op de Hoge Raad? Van Schellen meent duidelijk van wel en hij
omschrijft de koers, bij hem zelfs tot ‘leer’ verheven, als een systematische
bescherming van zwakke posities. Haardt wijst ook op de invloed van
maatschappelijke ontwikkelingen:
‘De Hoge Raad is blij als hij de kans krijgt om oudere arresten, die door de
maatschappelijke ontwikkelingen achterhaald zijn, te corrigeren; dat geldt bijvoorbeeld
voor het stierkalfarrest en het pensioenverrekeningsarrest. Of er zo'n zaak komt, moet
je als civiele kamer maar afwachten’ (Haardt, geciteerd bij Bruinsma 1988: 25).
In dit citaat uit een interview met Bruinsma komt echter de lijdelijkheid van de Hoge
Raad naar voren waar het gaat om het uitzetten van een bewust gewilde koers in de
maatschappij. De Hoge Raad is gebonden aan het beperkte toeval of zich een zaak
zal voordoen en of de toevallige omstandigheden van de casus zich lenen voor een
koerswijziging. Daarnaast blijkt uit het citaat van Haardt toch weer het enigmatisch
karakter van de ‘maatschappelijke ontwikkelingen’, die meer ter legitimering worden
aangewend dan ter determinering van de uitkomst van het arrest. Immers het is niet
volstrekt duidelijk of de maatschappelijke ontwikkeling per se wijst in de richting
van uitbreiding van risico-aansprakelijkheid. Misschien wel, misschien niet (de
cassatie-advocaat van de laedens zal er zeker anders over gedacht hebben). Het is
een mooi voorbeeld van hetgeen ik in paragraaf 3 heb beweerd, namelijk dat de Hoge
Raad zelf zijn plaats kiest temidden van die ontwikkelingen en naar aanleiding van
zich aandienende zaken.
Uit de kritische kanttekeningen van onder andere Lieberman (1981) over de
uitbreiding van risico-aansprakelijkheid blijkt dat ‘de’ maatschappij geen duidelijk
beeld of mening geeft, die noodzakelijk in een bepaalde richting wijst. Men zou
kunnen beweren, dat gegeven de complexiteit van de maatschappelijke organisatievor-
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men, waarin de enkeling overwoekerd wordt door bureaucratische rationaliteit,
strengere eisen aan die grote formele organisaties ten aanzien van aansprakelijkheid
op zijn plaats zijn, maar in dit onderhavige geval ging het nu juist nog om een oeren oudhollandse plattelandsscène, die nog net zo in de negentiende eeuw had kunnen
plaatsvinden. Het is dus maar de vraag of de Hoge Raad met de bij hem aangebrachte
zaken systematisch tegenwicht kan bieden tegen de zich wijzigende
machtsverhoudingen tussen individuele personen en rechtspersonen, als de Hoge
Raad die verhouding al systematisch wenst te wijzigen. De veranderingen in
jurisprudentie kunnen derhalve ook buiten de verwijzing naar maatschappelijke
ontwikkelingen om verklaard worden uit ... de interne dynamiek van de
rechtsontwikkeling en jurisprudentie. Het hart van de jurisprudentie heeft misschien
zijn redenen, die de rede van de samenleving niet kent.
Dezelfde sceptische opmerkingen kunnen gemaakt worden bij de ontwikkeling in
het personen- en familierecht. Natuurlijk zijn de relaties tussen bloed- en aanverwanten
zich uitdrukkelijk aan het wijzigen in de moderne samenleving, maar de tijdspanne
waarin dit zichtbaar geworden is, is nog maar zo kort, dat het sociologisch gezien
nog helemaal niet zeker is, dat zich een steeds verdere individualisering zal voordoen,
geboden is of zelfs maar mogelijk is. Nobody knows. Het is theoretisch-sociologisch
in ieder geval ondenkbaar dat zich een proces zal doorzetten, waarin de Nederlandse
samenleving gaat bestaan uit 14,5 miljoen individuen. Bovendien geldt ook bij deze
kwestie: geboden of gewenst door wie of door welke groepen? De Hoge Raad kiest
temidden van concurrerende en elkaar deels bijvallende, deels aanvallende of
aanvullende maatschappijbeelden en maatschappijopvattingen uit de samenleving
zijn eigen weg. Hij doet dit na zorgvuldige afweging van belangen en
rechtsaanspraken. In deze zorgvuldige afweging schuilt wellicht het grote verschil
tussen de maatschappelijke keuzen van de Hoge Raad en de vaak minder zorgvuldig
geformuleerde en afgewogen en aan eigen belangen gebonden maatschappijbeelden
van partijen en groepen uit de samenleving. Niet de inhoud van de maatschappelijke
keuze per se vormt het maatschappelijk ankerpunt voor de Hoge Raad en de bron
van zijn maatschappelijk gezag, maar de manier waarop de keuze tot stand komt:
een voorbeeld voor de rest van de samenleving? (zie onder 6, sub 3).
Duidelijker ligt de richting van de Hoge Raad waar het gaat om de bescherming
van de mensenrechten: in een zo pluriforme maatschappij vormen de mensenrechten,
die ten minste in ideële zin slechts door weinig personen of groepen worden
aangevochten, een vast punt voor de Hoge Raad, waarover de anders zo moeilijk
bereikbare maatschappelijke consensus moet worden vastgehouden en uitgewerkt.
Tot hoever deze uitwerking zal kunnen gaan, zeker als dit vasthouden veel geld zal
gaan kosten, zal in het komende decennium moeten blijken. Bij de internationalisering
van de Nederlandse samenleving zullen zich concrete grensgevallen gaan voordoen
- ook voor de Hoge Raad. En het is de vraag of de bescherming ook zal gelden, niet
alleen voor de klassieke grondrechten, maar ook voor enkele sociale grondrechten.
Bij een systematische uitstoot van arbeid onder aandrang van de dominante
economisch-technologische-bestuurlijke rationaliteit, waarbij zo'n 30 procent van
de bevolking gedurende het gehele leven buiten een betaalde arbeidsplaats kan worden
ge-
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houden, zal het voor het hoogste rechtscollege moeilijk worden om hier dwars tegen
in te gaan en aan ieder gelijkelijk de bescherming via een arbeidzaam leven te geven.
De Hoge Raad zal dus nog vele malen meer positie moeten kiezen temidden van
maatschappelijke ontwikkelingen, waarvan een belangrijk deel toch weer buiten zijn
bereik zal liggen. Het is waarschijnlijk, dat de openheid naar de samenleving toe
zich zal doorzetten, maar uit de bestudering van de opstelling van de hoogste
rechtscolleges in vele landen in de loop van de geschiedenis, kan ook duidelijk de
les geleerd worden, dat hoogste rechtscolleges zich slechts bij hoge uitzondering ver
(kunnen) losmaken van de dominante macht en cultuur in een samenleving. Een
macht, die in democratische tijden wordt vertegenwoordigd door de wetgever.

2. De verhouding rechter - wetgever
De vaststelling welke maatschappelijke koers prioriteit verkrijgt binnen bestaande
maatschappelijke verhoudingen, blijft in het Nederlandse bestel primair voorbehouden
aan de wetgever. Zelfs als de Hoge Raad zich als wetgever-plaatsvervanger opstelt,
zal hij dit doen met inachtneming en bewust van deze constitutionele taakafbakening.
Om uit deze taakafbakening direct de conclusie te trekken, dat het niet gewenst
is, dat de Hoge Raad in voorkomende gevallen, vooral bij herhaaldelijke legislatieve
inertie of politieke besluiteloosheid, zich uitspraken veroorlooft, die de rol van de
wetgever, tijdelijk, overnemen (zie Donner 1987) lijkt mij onnodig. Dergelijke
gevallen dienen zich niet in talrijke mate aan. Bovendien lenen sommige
maatschappelijke en legislatieve hete hangijzers zich misschien beter om van ‘geval
tot geval’, dus inductief en concreet, in plaats van deductief en abstract opgelost te
worden. Niet alleen de rechter, ook de wetgever kan zijn rol wel eens overschatten
ten aanzien van de maatschappelijke werkelijkheid. Juist nu het maatschappelijk
gezag van de rechterlijke macht en de Hoge Raad in het bijzonder duidelijk aanwezig
is in de Nederlandse samenleving, is de rol van de Hoge Raad als
wetgever-plaatsvervanger in een beperkt en zorgvuldig aantal uitgekozen kwesties,
niet ongewenst. Deze rol is feitelijk niet meer dan een bevestiging van een door de
Hoge Raad zelf gekozen en geëntameerde richting. Politieke consensus zal in de
pluriforme samenleving moeilijk blijven en veel moeizaam geformuleerde in
wetsteksten neergeslagen compromissen zullen toch om nadere uitleg van de rechter
blijven vragen. Juist het compromiskarakter van veel wetgeving maakt het
waarschijnlijk dat veel onbepaalde begrippen in de wet zullen worden opgenomen.
De zekerheid van dergelijke wetgeving blijft vanwege de abstractiegraad en de
aanwezige onbepaalde begrippen maatschappelijk gezien toch een schijn-zekerheid:
wat is ‘vrijwillig’, wat is ‘tijdig’, wat is ‘uitdrukkelijk’ etc. etc.
De door de hoogste rechter ontwikkelde zorgvuldigheid in de uitleg van wetsteksten
kan als garantie dienen. De uitleg is niet onbegrensd en aan redelijkheid gebonden.
Redelijkheid wordt gemakkelijker gevonden in concrete gevallen dan bij de abstracte
wet- en regelgeving.
Bij deze kwestie van de verhouding rechter - wetgever zal het duidelijk zijn, dat
de veranderende rol van de Hoge Raad in de samenleving mede tot stand komt door
de eigen keuze. Maatschappelijke ontwikkelingen maken een keuze als wetgever -

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

287
plaatsvervanger aanvaardbaar, maar niets leidt maatschappelijk gezien tot een
dwingende keuze in deze richting. Men zou de wetgever ook zijn eigen boontjes
kunnen laten doppen, en het resultaat zou dan in het huidige bestel eerder tot slechtere
resultaten leiden.

3. Tot slot: De dwang tot precisie als maatschappelijke deugd
Het onderzoek van Bruinsma naar de werkzaamheid van de civiele kamer van de
Hoge Raad heeft onder andere expliciet naar voren gehaald, dat deze werkzaamheid,
net als trouwens die van de cassatie-advocaten, gekenmerkt wordt door ‘een dwang
tot precisie’. Op een cruciale plaats in de rechtsorde blijkt die precisie een
noodzakelijke eigenschap te zijn, die door en voor top-juristen wordt ontwikkeld.
Dergelijke juristen zijn de wiskundigen onder de alpha's (een vergelijking die ook
door de wiskundige-filosoof C.S. Peirce gemaakt werd). De precisie in woordkunst
en betekenisnuancering steekt echter schril af in een maatschappelijke cultuur, die,
mede beheerst door de media, voor dergelijke kunsten bijna geen plaats of geduld
meer (b)lijkt te bezitten.
De geringe bekendheid van het werk van de Hoge Raad is jammer, omdat de
voorbeeldfunctie voor de werkwijze bij het oplossen van lastige, conflictueuze en
vaak polyvalente problemen daardoor minder aan bod komt. Het maatschappelijke
debat, de politieke menings- en wilsvorming wordt in het huidige culturele klimaat
steeds meer gekenmerkt door slordigheid, haast, oppervlakkigheid, kortstondig
publicitair gewin, ondoordachtheid en onzorgvuldigheid. Zo vragen, problemen en
conflicten met deze oppervlakkige en overhaaste aanpak al worden opgelost, blijken
ze alras tot nieuwe problemen en vragen aanleiding te geven. Misschien kan in de
politiek en in de samenleving niet diezelfde grondige overdenking en
belangenafweging plaats vinden als in de betrekkelijke rust van een raadskamer. Het
culturele en maatschappelijke belang echter van deze werkwijze van de onpartijdige
rechter zou weleens veel groter kunnen worden dan de Hoge Raad in zijn eigen
plaatsbepaling beseft. Het beschavingskarakter van deze manier van besluitvorming
en conflict- en probleemhantering met behulp van regels en beginselen, zou ook op
andere plaatsen in de samenleving kunnen worden bevorderd: de dwang tot precisie
als eenvoudig en noodzakelijk cultureel tegenwicht tegen de ‘dwang tot televisie’.
Als precisie bij belangenafweging en algemene besluitvorming wordt erkend als
maatschappelijke deugd, dan wordt ‘raadkameren’ niet alleen een nieuw ingeburgerd
begrip en een nieuw ingeburgerde gewoonte in Nederland, maar zal theoretisch ook
het beroep op de rechter vanzelf verminderen.
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Deel 4
Onderwijs, wetenschap en overheidsbeleid
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24 De functies van de gammawetenschappen
1 Inleiding
Onder de verzamelnaam gammawetenschappen dient zich een kleurrijk spectrum
van sociale wetenschappen aan: psychologie en sociologie, politicologie en
pedagogiek, sociale geografie en culturele antropologie. Binnen deze disciplines
dienen zich nog vele verschillende vertakkingen en dwarsverbindingen aan: sociale
psychologie, psychonomie, onderwijskunde, bestuurskunde, planologie. Hoewel de
derde letter van het Griekse alfabet suggereert dat de gammawetenschappen nà de
alfa- en bètawetenschappen komen, ontmoeten deze twee wetenschappelijke tradities
elkaar binnen de gammawetenschappen. In bijna alle sociale wetenschappen vindt
men geesteswetenschappelijke stromingen naast en vaak tegenover de meer op de
natuurwetenschappen gerichte beoefening van het vak. Zelfs de visie op de oorsprong
van vele sociale wetenschappen weerspiegelt deze ambivalentie. Het denken over
mens en maatschappij gaat terug tot de oorsprong van wijsbegeerte en religie en de
geesteswetenschappelijke oriëntering binnen de sociale wetenschappen steunt nog
sterk op de wijsgerige grondslagen van de diverse disciplines: wijsgerige sociologie,
wijsgerige pedagogiek, politieke filosofie. Daarnaast is de opkomst van de sociale
wetenschappen als wetenschappelijke discipline nauw verbonden met het succes van
de natuurwetenschappen. Vooral in de achttiende eeuw ontwikkelden filosofen en
verlichte denkers de idee van wetmatigheden in de maatschappij, die naar analogie
van de wetten in de natuur, ontdekt konden worden door (experimenteel)
wetenschappelijk onderzoek. De erfenis van de Verlichting werd nog versterkt door
de grote invloed die de ontdekkingen van Darwin in de negentiende eeuw hebben
gehad op de ontwikkeling van de sociale wetenschappen. Het sociale weten zou
vooral uit sociale wetten dienen te bestaan.
De functies die de gammawetenschappen in de moderne samenleving vervullen,
weerspiegelen ook deze dubbele oorsprong. Enerzijds hebben vele sociale
wetenschappen de taak op zich genomen om te komen tot het formuleren van
algemene uitspraken over verbanden in het onderlinge verkeer tussen mensen (soms
aangeduid met brede termen als ‘de samenleving’, ‘het sociale systeem’), anderzijds
bieden de sociale wetenschappen oriënteringen aan hoe leden van de bestudeerde
samenleving zichzelf kunnen zien in hun verhouding tot anderen. Ik zou deze twee
functies willen
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onderscheiden. De eerste noem ik (met een groot woord) de waarheid-zoekende
functie van de gammawetenschappen. De tweede de oriënterende functie. In de
waarheid-zoekende functie spreekt de ‘harde’ kant van het vak: het blootleggen van
feiten en verbanden tussen feiten, liefst van verbanden die de leden van de
samenleving in hun onwetendheid ontgaan. In de oriënterende functie komen vooral
interpretaties van feitelijke gegevenheden naar voren. Verschillen in interpretaties
worden niet geschuwd, maar juist aangemoedigd.
De verschillen tussen deze twee functies laten zich ook gemakkelijk empirisch
vaststellen. Wetenschappelijke taal en stijl van wetenschapsbeoefening verschillen
aanzienlijk. In de waarheid-zoekende functie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van
- op de natuurwetenschappen geïnspireerde - formules en getalmatige symbolen. Het
resultaat van onderzoek laat zich bij voorkeur samenvatten in een slechts vier of vijf
pagina's lang verslag in een befaamd Engelstalig tijdschrift. In de oriënterende stijl
‘spreken’ vooral de verbale symbolen: woorden, (nieuwe) begrippen, metaforen,
uitvoerige beschrijvingen van het maatschappelijke landschap. Een literaire traditie
en aspiratie is deze beoefenaren vaak niet vreemd. Men vindt hun produkten in
wetenschappelijke tijdschriften, maar soms ook in literaire of culturele tijdschriften.
Het forum, voor wie men schrijft, is daarmee een andere dan uitsluitend het
wetenschappelijke forum. Men tracht te overtuigen. Men kan dit verschil zelfs aardig
illustreren aan de hand van begrip ‘functie’. Men kan het begrip functie gebruiken
in wiskundige zin: een relatie tussen twee variabelen, weer te geven in een formule:
F (x) (y). In de sociale wetenschappen wordt het begrip functie echter losser gebruikt,
soms in de zin van ‘taak’, ‘doelstelling’ en dan is het normatief, soms in de zin van
‘effect’, ‘naspeurbaar gevolg’ en dan is het neutraal. Functie is vooral normatief: iets
dient te geschieden. In dit artikel gebruik ik het begrip functie vooral in deze
normatieve betekenis en het wordt gebruikt in navolging van de biologie. De functie
van een hand en de vingers is het kunnen grijpen van dingen: de grijpfunctie. Op
basis van een nauwlettende observatie wordt de essentie van een orgaan vastgesteld.
De functie van de gammawetenschappen kan op basis van nauwlettende observatie
worden geformuleerd als essentieel voor een samenleving: het uitzuiveren van
onwaarheid en tegelijk het begrijpen van de eigen sociale situatie.
Een oordeel over het nut en de zin van de gammawetenschappen staat of valt met
de positie die men toekent aan deze dubbelrol van de sociale wetenschappen. In de
sfeer van toepassingen is men snel geneigd veel waarde toe te kennen aan de
waarheidzoekende functie, waarbij het opsporen van nieuwe gegevens en harde
onomstotelijk vast te stellen feiten voorop staat. Ook hier inspireert het voorbeeld
van de natuurwetenschappen: vanuit wetenschappelijk vastgestelde theorieën laten
zich gemakkelijk de alledaagse toepassingen afleiden; het oplossen van vraagstukken
en problemen kan beter geschieden door gebruik te maken van verworven
wetenschappelijke inzichten. De economische wetenschap stond in deze aspiratie
voorop in de rij van sociale wetenschappen. Men dácht in de wetenschappelijk geleide
beheersing van het sociale en economische leven geslaagd te zijn, totdat ook daar
(her)ontdekt werd dat tussen ‘leer en leven’, tussen ‘droom en daad’ ‘wetten in de
weg staan en praktische bezwaren’. Welke wetten? Ja, dat is nu zo moeilijk te zeggen.

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

295
De toepassingen van de gammawetenschappen zullen derhalve een soortgelijke
ambivalentie te zien geven als de zuivere beoefening van deze schone vakken, kunsten
en kundes. In termen van invloed is een nieuwe visie op (een onderdeel van) de
samenleving, een herinterpretatie van alledaagse gezichtspunten vaak groter dan een
precies en methodisch verantwoord beleidsadvies.
In dit hoofdstuk zal ik aan drie fundamentele functies aandacht besteden: de
waarheid-zoekende, de oriënterende en de toepassingsfunctie. Van elk van de functies
zal ik enkele voorbeelden geven ontleend aan diverse vakken. Vaak staan de functies
met elkaar op gespannen voet. Aan het slot van mijn betoog illustreer ik deze
spanningen binnen de functies met het voorbeeld van een nieuwe functie voor de
gammawetenschappen, namelijk de begeleiding bij de implementatie van
technologische vernieuwingen in de moderne samenleving.

2 De waarheid-zoekende functie
Zoals Galileo Galileï de moderne natuurwetenschappen een sterke stimulans gaf
door te breken met de toenmalige common sense (het beste te vertalen met:
gemeenschappelijke zingeving), zo wordt vaak voor de sociale wetenschappen
verwacht dat een doorbreking van de alledaagse veronderstellingen over mens en
maatschappij nieuwe en betere inzichten zal opleveren. Bestaande common sense
opvattingen kunnen worden getoetst door wetenschappelijk onderzoek. Experimenteel
psychologisch onderzoek heeft laten zien dat waarnemingen van personen langs
andere weg tot stand komen dan intuïtief wordt verondersteld en dat waarnemingen
in aanwezigheid van anderen niet zonder de invloed van die omstanders plaatsvinden.
Er blijkt geen rechtstreeks verband te bestaan tussen onze ideeën over eigen
vermogens en de via nauwgezette bestudering blootgelegde wetmatigheden ten
aanzien van die vermogens. De psychologische functieleer (het begrip functie alweer
in een andere betekenis!) wordt dan ook tot de hardere takken van de sociale
wetenschappen gerekend.
Ontwikkelingspsychologisch onderzoek kan laten zien dat buitenshuis werkende
moeders - anders dan veelgehoorde opvattingen - geen negatieve invloeden hebben
(gehad) op de emotionele en intellectuele groei van hun kinderen.
Sociaal-psychologisch onderzoek heeft eigenschappen van beslisgedrag van mensen
aan het licht gebracht, waar deze beslissers zelf of de mensen die over hen beslissen,
zelf niet snel aan denken. Sociologisch onderzoek toont duidelijk aan dat de relatie
tussen werkloosheid en zoekgedrag op de arbeidsmarkt veel ingewikkelder ligt dan
de suggestieve verklaring van dat gedrag door spraakmakende politici wil doen
geloven. Ook de discussie over een voorspelde ‘tweedeling’ van de samenleving in
een actieve en een niet-actieve klasse en een op die tweedeling gebaseerde ‘opstand
der werklozen’ kan vrij snel door op feitelijke gegevens gebaseerde sociologische
inzichten ontzenuwd worden. Bijna al het sociologische onderzoek naar de psychische
en sociale gevolgen van werkloosheid leidt tot tegenovergestelde conclusies: apathie
is eerder te verwachten dan verzet.
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Grote scholengemeenschappen leiden niet per se tot betere onderwijsresultaten dan
kleinschalig onderwijs en voorts toont veel onderwijsresearch aan dat de verschillen
in aanleg van leerlingen uit meer dan één factor verklaard moeten worden. Cumulatie
van onderzoek op dit gebied over de laatste vijftien jaar biedt een toenemende
verfijning van inzicht en specificatie van condities, waaronder aanleg en milieu hun
werkzaam aandeel verschaffen.
Politicologen ten slotte kunnen ontnuchterende feiten aan het licht brengen over
stemgedrag, waarbij van de objectief te verwachten stemrichting wordt afgeweken
ten gunste van een op geheel andere gronden tot stand gekomen politieke keuze. De
stemmers op de rechtse Centrumpartij tonen bij zorgvuldige analyse ‘linkse’
kenmerken.
Kortom de waarheid-zoekende functie van de sociale wetenschappen, vooral van
het empirisch onderzoek, corrigeert en kritiseert veelvuldig bestaande ideeën en
wensopvattingen omtrent hetzelfde object: het gedrag van mensen. In het onderzoeken
van de juistheid van gemakkelijk voor waar aangenomen stellingen en van stellige
beweringen, komt de kritische functie van deze wetenschappen naar voren. Grove
generalisaties worden doorgeprikt, ook al gaat dit doorprikken soms gepaard met het
oplaten van nieuwe luchtballonnen.
Voor de betrokkenen en voor onderzochte instanties en organisaties betekent de
breuk met de common sense heel vaak een inbreuk. Sociale wetenschapsbeoefenaren
zijn niet erg geliefd. Boodschap en boodschapper worden door de ontvangende partij
nog al eens door elkaar gehaald. Onaangename feiten en niet vermoede relaties tussen
feiten worden niet op dezelfde gedistancieerde wijze bekeken. In dit opzicht zijn de
sociale wetenschappen moeilijker vakken dan de op de natuur gerichte disciplines.
Nieuwe vondsten en bevindingen in de natuurwetenschappen vinden meestal snel
hun weg in de sfeer van toepassingen. Zonder de natuurwetenschappelijke kennis te
hoeven bezitten, past iedereen dagelijks in zijn of haar leven talloze malen de
wetenschap toe. De vondsten en bevindingen van de sociale wetenschappen kunnen
stuiten op een muur van weerstand, zowel afkomstig uit de moraal (‘het màg niet zo
zijn, dus kán het niet zo zijn’) alsook uit de sfeer van collectieve of politieke belangen
(‘dat die dingen openlijk gezegd worden is schadelijk voor onze belangen’). De
combinatie van politieke macht en moraal vormt een bijna onneembaar bolwerk voor
de sociale wetenschappen. Het is derhalve ook niet verwonderlijk dat voor een
dergelijke kritische beoefening van de sociale wetenschappen in totalitair geregeerde
landen weinig plaats is. De beoefening van deze wetenschappen veronderstelt een
open geesteshouding en een democratisch klimaat. De gemakzuchtige kritiek op
sociale wetenschapsbeoefening gaat vaak voorbij aan deze kritische functie.
Toch kunnen de gammawetenschappen niet volstaan met het steeds maar weer
toetsen van de beweerde gemeenschappelijke zin en onzin in een samenleving (de
geproduceerde zin en onzin in een samenleving overtreft verre het
onderzoekspotentieel). De wetenschappelijke aspiraties van de waarheidzoekers gaan
verder. Men tracht te komen tot het opstellen van theoretische verbanden en tot het
formuleren van theorieën, waaruit nieuwe vermoedens over relaties kunnen worden
afgeleid. Fundamenteel onderzoek in de zin van zuiver wetenschappelijk onderzoek
kan op
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hoger abstractieniveau voor zeer vele gammawetenschappen worden samengevat.
Het gaat daarbij onder meer om onderzoek op de volgende terreinen (cf. Schuyt en
Koornstra 1984):
- de vorming van voorkeuren en oordelen en het beslissen op de niveaus van
individuen, organisaties en collectieven (predictieve, logische en pre-scriptieve
theorieën voor individueel, collectief en sociaal keuze- en beslisgedrag);
- de structurele samenhagen tussen omgevingskenmerken en individuele
gedragingen (multi-causale en systeemtheoretische analyse);
- het ontwikkelingsverloop van individuen en organisaties (historische, biografische
en longitudinale analyse en ontwikkelings- en procestheorieën).

Het valt niet te zeggen of onderzoek gericht op deze zeer abstract geformuleerde
probleemgebieden zal leiden tot de zo gezochte ‘wetten van de samenleving’.
Degenen, die wachten op de Newton van de sociale wetenschappen, wachten op het
verkeerde perron op een trein die wellicht nooit zal komen (cf. Giddens 1980). Het
object van onderzoek verandert bij de meeste gammawetenschappen soms onder de
handen van de onderzoekers/sters en is in elk geval sneller aan verandering onderhevig
dan de dode of levende natuur. Het gezinssociologische onderzoek uit de jaren zestig
heeft twintig jaar later slechts historische curiositeitswaarde. Het object praat
bovendien nogal eens terug en reageert zèlf op de bevindingen van wetenschappelijk
onderzoek. De waarheid blijkt moeilijk te vinden en zelfs het zoeken ernaar blijkt
gebonden te zijn aan vele maatschappelijke condities van psychologische, politieke
en sociale aard. Wetenschapssociologisch onderzoek kan aan het licht brengen dat
de gehele wetenschappelijke onderneming van de gammawetenschappen gezien kan
worden als een in de eerste plaats maatschappelijke onderneming, gebonden aan
stilzwijgende veronderstellingen en belangen, aan wereldbeelden, en mens- en
wensbeelden. De sociologische relativering bijt zich als een slang in de eigen staart.
Het zoeken naar eeuwige waarheid strandt in het eeuwig zoeken naar waarheid. Deze
functie van de gammawetenschappen wordt telkens opnieuw geboren uit de diepere
drijfveren tot wetenschapsbeoefening. Als de sociale wetenschappen niet bestonden,
zouden ze worden uitgevonden.

3 De oriënterende functie
Wetenschappelijke uitspraken zijn vaak afhankelijk van de context en van het
gebruikte interpretatiekader. Een blindedarmoperatie vindt in grote lijnen op dezelfde
wijze plaats in een ziekenhuis in Nederland, in de Verenigde Staten of in Japan. De
arbeidsverhoudingen in die ziekenhuizen daarentegen vertonen zeer grote verschillen.
Sociologisch onderzoek naar arbeidsverhoudingen of sociaal-psychologisch onderzoek
naar arbeidsatisfactie moeten derhalve rekening houden met de bijzondere
omstandigheden van tijd en plaats. Veel resultaten van sociaal-wetenschappelijk
onderzoek hebben een historisch bepaalde reikwijdte. Binnen die historische en
sociale beperkingen kunnen sociaal-wetenschappelijke beschouwingen en
redeneringen een
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belangrijk hulpmiddel zijn voor leden van een samenleving om zichzelf een beeld
te vormen van het reilen en zeilen in die samenleving. De sociale wetenschappen
gaan dan fungeren als heuristische interpretatiekaders. De ‘zin’ van sociale
verschijnselen wordt bestudeerd, waarbij alternatieven in zingeving worden
onderzocht, doordacht of in de praktijk gebracht. Sociale wetenschappen laten vaak
zien dat dingen ook anders kunnen zijn, dat maatschappijen of instituties daarbinnen
ook anders georganiseerd en geregeld kunnen worden. De culturele antropologie
biedt bij uitstek een normatieve relativering van de eigen samenleving. Er zijn
samenlevingen (geweest) waarin monogamie niet het organisatiebeginsel van een
hele samenleving uitmaakt, of waarin het gebruik van goederen, land en arbeid nog
niet ondergeschikt was gemaakt aan het streven naar een geabstraheerd nut- en
winstbegrip. Dergelijke studies van soms exotische maatschappijen houden in de
twintigste eeuw een spiegel voor aan de eigen samenleving: het hoéft niet zo te zijn.
(In de negentiende eeuw waarin de studie van vreemde volken in een koloniaal
perspectief opkwam, werd de eigen westerse samenleving voornamelijk als maatstaf
van vergelijking gebruikt; dat gebeurt nu nog wel eens.)
Het laten zien van alternatieven vindt men ook terug in de meer praktisch gerichte
takken van de gammawetenschappen: psycho-analyse en psycho-therapie. Een andere
interpretatie van bekende verschijnselen kan vaak verlichtend werken en problemen
doen verminderen, misschien zelfs oplossen. De gammawetenschappen verschaffen
dus zelf ook interpretatiekaders op basis van theoretische veronderstellingen. Naast
het analyseren van zin-samenhangen, produceren ze zin-samenhangen. Het
aanbrengen van deze zin-samenhangen geeft een oriëntatie aan leden van een
samenleving. Maar deze kaders zijn nooit helemaal ‘waar’ of waardevrij. Men zou
zelfs zo ver kunnen gaan om het westerse wetenschapsbeeld zoals dat onder invloed
van de natuurwetenschappen is opgekomen, als geheel te zien als een normatieve en
daarmee regulerende oriëntatie, die andere interpretaties uitsluit of negeert. Nu zijn
er gradaties aan te brengen in dergelijke waardegebondenheid van
wetenschapsbeoefening. Invloeden van metafysische en culturele vooronderstellingen
die ten grondslag liggen en een in de loop van enkele eeuwen ontwikkeld wereldbeeld
werken door in elke wetenschap, ook in de ‘harde’ natuurwetenschappen (cf. Harris
1954; Burtt 1924). Maar binnen het dominerende wereldbeeld is de
interpretatievrijheid van verschijnselen in de sociale wetenschappen vermoedelijk
veel en veel groter dan elders. Hier ligt een bron en mogelijke verklaring voor de
veelvoud van interpretaties, scholen en stromingen in vele gammawetenschappen.
De uitzuiverende werking van de waarheid zoekende functie gaat slechts heel
langzaam en is zélf maatschappelijk gebonden. Sommige delen van de sociale
wetenschappen lijken op dit punt eigenlijk méér op de alfawetenschappen,
bijvoorbeeld op de literatuurkritiek, waar eveneens niet-uitputtende interpretaties
van literaire meesterwerken naast elkaar kunnen (blijven) bestaan. Terwijl voor
Galileo Galileï Het Boek der Natuur geschreven is in driehoeken, cirkels en andere
figuren is Het Boek van de Samenleving geschreven in tekens van verbale symbolen
(Gomperts 1979).
De veelheid van oriëntaties en interpretaties kan voor buitenstaanders verwarrend
werken, maar op zichzelf is het niet verontrustend. Het is een typisch kenmerk én
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een produkt van een open samenleving. De sociale wetenschappen, mits niveau en
kwaliteit voldoende is, vormen aldus een vanzelfsprekend onderdeel van de westerse
cultuur, en een anti-houding jegens de sociale wetenschappen is vaak niet vrij van
een zeker anti-intellectualisme. Interessant is bovendien het gegeven dat de
interpretatiekaders, die de sociale wetenschappen aanbieden, op gespannen voet
kunnen komen te staan met andere normatieve interpretaties, bijvoorbeeld met die
van de rechtspraktijk en de rechtswetenschap of met de interpretaties van de politieke
machthebbers.
Het verschijnsel criminaliteit geeft een scherp voorbeeld. Het rechterlijk oordeel
over een bepaald gedrag abstraheert tot op grote hoogte van de ‘sociale’ componenten
of de ‘sociale’ interpretaties van dat gedrag. De rechtspraktijk en rechtswetenschap
brengen in eerste instantie logische relaties aan tussen de inhoud van regels (produkt
van collectieve besluitvorming) en de aard van het gedrag. In dit abstractieproces
gaan facetten of dimensies van het verschijnsel als zodanig verloren. De sociale
wetenschappen proberen deze verloren dimensies weer onder de aandacht te brengen
en in de geschiedenis van het strafrecht in de laatste honderd jaar is deze graduele
beïnvloeding door sociaal-wetenschappelijke kennis duidelijk te zien. Maar
uiteindelijk blijft de normatieve interpretatie van het recht een andere dan de
sociaal-wetenschappelijke en pogingen om deze twee interpretaties met elkaar te
verzoenen of volledig identiek te maken, zullen op logische gronden niet slagen: de
functie van het rechterlijke oordeel is het binnen een van te voren aangegeven
tijdsperiode beslechten van een geschil, terwijl de functie van de
sociaal-wetenschappelijke interpretatie van hetzelfde gedrag gelegen is in haar
waarheid-zoekende verklaring ervan of haar relativerende oriëntatie. De ‘feiten’ van
de jurist zijn dan meestal niet de ‘feiten’ van de socioloog, de psycholoog of de
behandelend therapeut. In de botsing van interpretatiekaders schept de (westerse)
samenleving zich een weg naar de toekomst.
Doordat gammawetenschappen dergelijke concurrerende interpretaties verschaffen
voor leden van de samenleving zullen zij altijd ‘verdachte’ wetenschappen blijven,
vooral in die samenlevingen waarin een sterke heerschappij bestaat van monolithische
interpretaties (theocratieën à la Iran) of bij die personen en instanties, die liever hun
eigen interpretaties onaangetast of voor onaantastbaar willen houden. De sociale
wetenschappen verkeren in dit opzicht wederom in het goede gezelschap van kunst
en literatuur. Ook zij bieden de leden van de eigen cultuur alternatieve interpretaties
en vergroten met hun creativiteit de interpretatie-vrijheid van een samenleving. Onder
slechte culturele omstandigheden worden kunstenaar, literator en socioloog de
verschoppelingen van een politieke elite.

4 De toepassingsfunctie
In de gammawetenschappen kan men toepassingen vinden op tenminste drie niveaus:
1. In individuele gevallen in diagnostische of therapeutische situaties
(orthopedagogiek, psychotherapie, ontwikkelingspsychologie, school- en
beroepskeuze-adviezen).
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2. In organisaties (organisatie-adviezen, vaardigheidstrainingen gebaseerd op
sociaal-wetenschappelijke kennis, veranderingsprocessen begeleiden, marketing
research).
3. Op specifieke beleidsterreinen, meestal van de centrale of lokale overheid
(informatieverschaffing, zoals cijfers over ziekteverzuim op scholen of bedrijven,
of het onderzoeken van vermoedelijke consequenties van beleidslijnen).

Deze toepassingen van de gammawetenschappen vallen deels terug op de
waarheidzoekende functie, deels op de oriënterende functie. De spanning die
hierboven reeds werd geconstateerd tussen de twee functies keert terug in de
toepassingssfeer: het vrije, onafhankelijke waarheidzoekende onderzoek versus de
gerichtheid op de oriëntatie van het beleid.
Bij school- en beroepskeuze-adviezen gaat men uit van de via langdurig onderzoek
geteste meetinstrumenten en staat de predictieve waarde van de
sociaal-wetenschappelijke kennis centraal. Doet de sociaal-wetenschappelijke predictie
van gedrag het beter dan at random voorspellingen of voorspellingen op basis van
(intuïtieve) ervaringskennis? Veel toepassingen in deze sfeer krijgen het karakter
van een ‘educated guess’ en vaak is een wetenschappelijk geïnformeerde gissing
beter dan zo maar een gok. De verwachtingen jegens de sociale wetenschappen
mogen naar mijn mening dan ook niet te hoog gespannen worden.
Vooral op het beleidsniveau bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
is de vraag naar sociaal-wetenschappelijke informatie steeds groter geworden. De
onderzoeksafdelingen van diverse ministeries zijn in de periode 1972-1984 sterk
gegroeid. Toch hebben ‘beleid’ en ‘wetenschap’ nog steeds een problematische
relatie: zonder elkaar meugen ze niet, met elkaar deugen ze niet. Er is nog steeds
sprake van twee culturen (Schuyt 1973). Het beleid is gericht op de verwerking van
informatie en/of het voorbereiden of het nemen van besluiten. Daarbij verkrijgt het
beleid een eigen visie op en belang bij de problemen. Het verwacht van
wetenschappelijk onderzoek inzichten en adviezen die de besluitvaardigheid van het
beleid ten goede komen. Wetenschappelijk onderzoekers/sters daarentegen zijn op
grond van de waarheidzoekende functie juist geneigd de vaak verkondigde, maar
wellicht onjuiste veronderstellingen van het beleid te toetsen en vermoedens van
(causale) verbanden te weerleggen of te specificeren. Het wetenschappelijke
onderzoek zal deze waarheidzoekende functie niet gauw opgeven.
De algemene spanning derhalve tussen de waarheid-zoekende functie van de
gammawetenschappen en de gevestigde common sense, vindt een verhoging in de
relatie tussen wetenschappelijke bevindingen en de eigen richting én het eigen recht
van het op het nemen van beslissingen gerichte beleid. Deze situatie is vergelijkbaar
met de in de vorige paragraaf aangestipte spanning tussen het juridische oordeel en
de sociaal-wetenschappelijke kennis.
Deze problematische relatie kan in de praktijk echter vaak tot goede resultaten
leiden. Het beleid heeft vaak vooral behoefte aan harde gegevens: hoe is het
ziekteverzuim van leerkrachten in het voortgezet onderwijs nu precies? Hoe is het
verloop van die cijfers over een reeks van jaren? Welke vermoedelijke oorzaken kan
men indi-
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ceren? Hoe is de relatie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu precies voor
een aantal uitgesplitste bedrijfstakken en hoe is het verloop van werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid in die bedrijfstakken? Welke onderwijskundige voorzieningen
leiden tot het beoogde resultaat? Etcetera. Zolang sociaal-wetenschappelijk onderzoek
zich beperkt tot het systematisch verzamelen en analyseren van dergelijke gegevens
en ze vervolgens in een theoretisch verband brengt, is er weinig aan de hand. Maar
de stap van theoretisch verband naar het aanbieden van een oriënterende visie op het
betreffende probleemgebied is klein. Beleidsvoorbereiders hebben om die reden
veelvuldig - té veelvuldig naar mijn mening - een hekel aan de theoretische inzichten,
die het onderzoek graag erbij levert. Bij het opzetten van contract-onderzoek in de
gammawetenschappen is er bij de opdrachtgevers een te beperkte opvatting van het
nut van een goede theorie. Deze beperkte visie verarmt het contractonderzoek en
verschraalt op zijn beurt weer de toepassingsmogelijkheden.
Dit probleem vormt een prachtige illustratie van de dubbelfunctie van de
gammawetenschappen. Vanuit het beleid bezien is het vanzelfsprekend dat het
normatieve beleids- en besliskader niet wordt aangereikt door de onderzoekers. De
staatsrechtelijke regeling van beslissingsbevoegdheden in onze samenleving is ook
duidelijk: Het gevaar van technocratische beslissingen, onttrokken aan openbare
oordeelsvorming, is méér dan denkbeeldig. Het beleid trekt dus grenzen en het
onderzoek botst op die muur. Vanuit het sociaal-wetenschappelijke onderzoek is het
vaak onbevredigend ófwel zich volledig te moeten conformeren aan de interpretaties
van het beleid ófwel zich te onthouden van verregaande theoretische denkbeelden.
De toekomst van het contractonderzoek ligt daarom naar mijn mening in het
aanvaarden van deze problematische relatie: ze kunnen eenvoudig niet meer zonder
elkaar.

5 Een nieuwe functie van de gammawetenschappen?
Door de vele technologische vernieuwingen, die in snel tempo het karakter van de
samenleving zullen veranderen, ontstaan problemen bij de implementatie ervan. Ook
over voorziene en niet-voorziene gevolgen van deze technologische vernieuwingen
is nog weinig bekend. Vooral het voorzien van de secundaire en tertiaire sociale
gevolgen blijkt telkens weer lastiger te zijn dan men aannam. Beoefenaren van de
natuurwetenschappen zijn geneigd de implementieproblemen en de
gevolg-problematiek met de hen vertrouwde natuurwetenschappelijke denkwijze te
analyseren: risico's moeten in kwantificeerbare eenheden kunnen worden vertaald,
kosten en baten moeten dezelfde exactheid weerspiegelen als de
natuurwetenschappelijke analyse zelf. Hierbij worden moeilijk te formaliseren
kenmerken van sociale situaties, zo al niet over het hoofd gezien, dan toch wel
verwaarloosd in de analyse. Vaak doemen sociale gevolgen pas in een later stadium
op en op niet verwachte plaatsen. Het verplaatsen van de kern van de gezondheidszorg
buiten de muren van het ziekenhuis - in de toekomst gemakkelijker te realiseren,
juist vanwege de nieuwe toepassingen van micro-elektronica - schept nieuwe, vaak
moeilijk te kwantificeren problemen in de gezinszorg en de eerstelijnshulp. In de
(psychiatrische) ziekenhuizen blijven de echt
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moeilijke gevallen over, waardoor een deel van de beoogde ‘winst’ weer wegvloeit.
Deze en soortgelijke ketens van elkaar opvolgende sociale reacties en reactiewijzen
maken de voorspellingen over de sociale gevolgen van de nieuwe technologische
ontdekkingen hachelijk. Men geraakt bij de analyse op het terrein van de
gammawetenschappen. De rol van die gammawetenschappen moet daarom ook
expliciet gemaakt worden. Op onderdelen kunnen de harde onderdelen van de
gammawetenschappen redelijke inzichten opleveren: vigilantiestudies bij de controle
door middel van elektronische signalen, onderzoek naar mens-machinesystemen, de
te verwachte gevolgen voor de structuur van organisaties en het leidinggeven. De
gammawetenschappen zullen zich voldoende moeten heroriënteren om met de denken onderzoekwijze van de natuurwetenschappen en de informatiewetenschappen te
kunnen blijven opwerken.
De waarheid-zoekende functie zal derhalve vernieuwde aandacht dienen te krijgen.
Maar daarnaast is aan het voorbeeld van de technologische vernieuwingen het
maatschappelijk belang van de andere functie van de gammawetenschappen te
onderstrepen: de technologische denkwijze en het geprogrammeerde wereldbeeld is
gebaseerd op impliciete vóóronderstellingen over mens en maatschappij. De
gammawetenschappen zullen in hun oriënterende functie juist deze
vóóronderstellingen dienen te analyseren en de grenzen van de
natuurwetenschappelijke reducties dienen aan te geven. De maatschappelijke
toepassing van de vernieuwingen roepen in de sfeer van gezondheidszorg, milieu,
onderwijs en produktieprocessen zeer verschillende vragen op. Sommige vragen
hebben duidelijke ethische kanten (vragen van leven en dood, levensbeëindiging en
levensduurverlenging), andere daarentegen zijn bij uitstek maatschappelijke en
politieke vragen: wat te doen met de gevolgen voor werkgelegenheid bij een full
speed doorgezette technologische vernieuwing. Maatschappelijke verdelingsvragen
worden expliciet opgeroepen en het antwoord is niet zonder sociale oriëntatie vanuit
de gammawetenschappen te geven. Dit geldt evenzeer voor alle vragen van vrede
en veiligheid die door de vernieuwingen in de technisch-wetenschappelijk gestuurde
wapenindustrie worden opgeroepen. Een samenleving die dergelijke oriëntatievragen
niet meer vanuit de redelijke gammawetenschappen laat stellen, verstandig laat
formuleren en alternatieven laat aangeven bij de beantwoording ervan, ondermijnt
zichzelf. De sociaal-wetenschappelijke denkwijze zal nooit de dominerende denkwijze
worden in een samenleving, maar daaraan ontlenen haar functies nu juist hun
ontegenzeggelijke kracht.
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25 De kloof tussen weten en willen
1 Hoe machtig is de zesde macht?
In 1944 publiceerde Gunnar Myrdal met zijn collega's An American Dilemma. Het
boek had geen beleidspretenties, maar het heeft niettemin een enorme invloed gehad
op het naoorlogse denken over de verhouding tussen de rassen in de Verenigde Staten.
Myrdal constateerde een grote discrepantie tussen de Amerikaanse
gelijkheidsideologie en de behandeling van de Amerikaanse negers. De studie zou
model kunnen staan voor de waarde van sociaal-wetenschappelijke kennis in de
samenleving: de sociologie draagt het beste bij aan de samenleving door haar eigen
tuintje zo goed mogelijk te wieden, door zo goed mogelijk delen van de
maatschappelijke werkelijkheid in kaart te brengen zonder primair te letten op
beleidsrelevantie of toepassingen.
Veertig jaar later wordt in Nederland door de minister van Onderwijs en
Wetenschappen een beroep gedaan op de sociale wetenschappen om de verhoudingen
tussen etnische meerderheden en minderheden met behulp van wetenschappelijk
onderzoek te verbeteren: ‘Sociaal-wetenschappelijk onderzoek kan het inzicht
vergroten in de mechanismen, die bepaalde bevolkingsgroepen in een perifere positie
brengen en kan daarmee eventueel bijdragen aan de vermindering van
maatschappelijke ongelijkheid’. Zo staat het in de nota Gedrags- en
Maatschappijwetenschappen (1983). De formulering doet niet onder voor de aloude
gekoesterde wens van de sociale wetenschappen te komen tot een betere maatschappij
onder leiding van de (sociale) wetenschap. De gedachte dat armoede,
rassendiscriminatie en maatschappelijke ongelijkheid vooral een zaak zijn van
politieke wilsvorming, en niet zozeer het gevolg van gebrek aan wetenschappelijke
kennis, wordt snel onderdrukt. Men gaat er voorlopig van uit dat wetenschappelijke
kennisvorming de politieke wilsvorming zal kunnen en zal moeten beïnvloeden.
Goed weten is goed willen. Dit adagium loopt van Socrates via de
Verlichtingsfilosofen door naar de moderne beoefenaren van de sociale wetenschappen
en het heeft nu kennelijk ook de burelen van politieke ambtsdragers bereikt.
In dit hoofdstuk wil ik de relatie tussen sociaal-wetenschappelijke kennisvorming
en politieke wils- en besluitvorming centraal stellen. Er zal een logische kloof
geconstateerd worden tussen kennen en handelen, tussen weten en willen. Pogingen
om
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deze kloof te overbruggen of te verkleinen, zowel vanuit de wetenschap als vanuit
de overheid, zullen kritisch worden bekeken. Hierbij wordt vooral gewezen op de
gevaren van een actieve overheidsbemoeienis bij het progammeren van
wetenschappelijk onderzoek. De beste bijdrage van de sociale wetenschappen valt
nog steeds te verwachten van zelfstandig, onafhankelijk, kritisch en creatief onderzoek
en niet van beleidsgericht, beleidsrelevant of van contractonderzoek.
Wie zich oriënteert op de literatuur over de verhouding tussen wetenschap en beleid
wordt overvallen door tegenstrijdige beweringen. Enerzijds wordt uitdrukkelijk
gesproken over de verwetenschappelijking van de samenleving en van het
overheidsbeleid, anderzijds wordt verschillende malen en van verschillende kanten
met nadruk gesteld dat de invloed van de wetenschappen op het overheidsbeleid
uiterst gering is, de inbreng van onderzoek in het overheidsbeleid uiterst gebrekkig
en met gezwinde spoed voor verbetering vatbaar. Er is zelfs al een nieuw specialisme
ontstaan dat deze gebrekkige relatie tussen sociaal-wetenschappelijk onderzoek en
overheidsbeleid als probleemgebied heeft geclaimd. Binnen dit specialisme is al weer
een specialisme ontstaan, dat de programmering van het onderzoek ten behoeve van
het overheidsbeleid als zelfstandig object bestudeert.
Het geloof in het probleemoplossend vermogen van de sociale wetenschappen
brengt aldus zijn eigen spruiten voort, die gebaat zijn bij het voortduren van het
geloof, dat gebrek aan kennis over de organisatie van onderzoek de voornaamste
oorzaak is van het gebrek aan kennis in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek,
waardoor een gebrek aan kennis over de sociale problemen het succes van de oplossing
van die sociale problemen in de weg staat. Dit Droste-efect bij de gebrekkige relatie
tussen onderzoek en beleid is slechts denkbaar op basis van een voor alle betrokkenen
stilzwijgend aanvaarde sciëntistische opvatting van wetenschap, een mooi voorbeeld
van de om zich heen grijpende verwetenschappelijking van de samenleving.
Tegenover de bewering dat het programma van het Verlichtingsgeloof in de rol
van de wetenschap bij de oplossing van sociale problemen al heel aardig gelukt is,
althans reeds ver is gevorderd, staat de bewering dat dit programma nog steeds niet
gelukt is, ondanks de verwachtingen jegens de sociale wetenschappen in het verleden
(nota 1983). Tegenover de bewering dat de invloed van de wetenschappen op
allerhande terreinen van overheidsbeleid zichtbaar en aanwijsbaar is (Van Doorn
1984, Kronjee 1982) staat de bewering dat de invloed van de wetenschappen bij het
voeren van overheidsbeleid veel te gering (geweest) is (Van Kemenade 1983).
Het is duidelijk dat de remedies voor de aangetroffen kwalen lijnrecht tegenover
elkaar komen te staan. Tegenover een terugtred van wetgever en wetenschap wordt
juist een vergrote rol van de wetenschap en met name van het beleidsgericht
wetenschappelijk onderzoek bepleit. Tegenover het terugdringen van de invloed van
deskundigen in allerhande adviesraden wordt de invoering van een nieuwe adviesraad
van deskundigen bepleit (Van Kemenades Onderwijsraad, die naar het model van
de SER een belangrijke plaats aan wetenschappelijk deskundigen toe wil delen).
Kortom, hoe zijn deze twee beweringen met elkaar te rijmen? Hoe machtig is de
zesde

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

307
macht? (om een term te gebruiken waarmee Van Kemenade de
wetenschapsbeoefenaren heeft aangeduid (1983: 67)). Het antwoord op deze vraag
kan men zoeken in het spelen met woorden: hun invloed is groot, hun macht
daarentegen gering. Of men kan het zoeken in specificatie van invloed: de theoretische
invloed is groot, maar de praktische toepassingen van sociaal-wetenschappelijk
onderzoek zijn (nog) gering.
In dit opzicht bevinden de sociale wetenschappen zich in een merkwaardige positie
vergeleken met de natuurwetenschappen. Natuurwetenschappelijke kennis wordt
geen gemeengoed, de praktische toepassingen ervan echter wèl, en snel (elektriciteit,
auto's, computers, chips etc.). Sociaal-wetenschappelijke kennis wordt wel
gemeengoed (bijvoorbeeld het aantal personen dat zijn problemen in
sociaal-wetenschappelijke termen beschrijft), maar de praktische toepassingen
(bijvoorbeeld een verhoogd inzicht in de wederzijdse rolverwachtingen of de
wederkerigheid van perspectieven) blijven uiterst zeldzaam. Het antwoord is vooral
afhankelijk van de verwachtingen die men heeft van de sociale wetenschappen en
de mate waarin men de historisch verankerde hoge pretenties van de sociale
wetenschappen heeft overgenomen.
Uit het voorgaande kan in elk geval de conclusie getrokken worden, dat de
beweringen over de gebrekkige en te kort schietende invloed van de sociale
wetenschappen op het overheidsbeleid op zich zelf al een aanwijzing zijn van de
heersend geworden verwetenschappelijking van het overheidsbeleid. Deze
verwetenschappelijking kan echter op goede gronden worden gerelativeerd.

2 Vijf opvattingen over de sociale effecten van sociologische kennis
In het boek Insight and social betterment: A preface to applied social science
onderzoekt James B. Rule (1978) zeer kritisch alle stromingen in de sociologie, die
op een of andere wijze het probleem van de toepassing van sociologische kennis aan
de orde gesteld hebben. In een helder en overzichtelijk betoog komt hij tot de
conclusie dat eigenlijk geen enkel standpunt over de toepassing van sociologische
kennis houdbaar blijkt: de dominante ‘social problems’-approach van Merton en
Nisbet noch de social engineering van Popper of de waardengeoriënteerde benadering
van Myrdal blijken hun uitgangspunten en pretenties waar te kunnen maken. Maar
ook de alternatieve gezichtspunten van het marxisme of de kritische theorie van
Habermas zal de om hulp vragende uiteindelijk niet veel helpen.
Zijn eigen opvatting over de relatie komt neer op het standpunt dat geen enkel
logisch proces de kloof tussen kennis en handelen kan overbruggen, maar dat dit niet
hoeft te betekenen dat elke poging tot het vermeerderen van meer inzicht in de sociale
werkelijkheid daarom overbodig wordt. Gegeven de tekortkomingen van alle
bovengenoemde benaderingen is het wenselijker te komen tot een strategie die gericht
is op het overtuigen van mensen dan tot een die de wetenschappelijk verworven
kennis als dwingend voorstelt of voorschrijft. De verschillende benaderingen wijzen
tegelijkertijd naar elkaars tekorten zonder dat een allesomvattend of integrerend
standpunt mogelijk blijkt. Het uiteindelijke resultaat van sociologische kennisver-
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werving zal dan leiden tot de uiteindelijke vragen van het handelen: hoe moeten we
met elkaar handelen, wanneer we geen consensus kunnen bereiken? In elk geval
wordt de sociologie veel van haar pretenties ontnomen.
Rule somt vijf modellen op van de effecten van sociologische kennis. Zelf vind
ik het woord ‘model’ veel te mooi hiervoor. Het zijn meer ruw geformuleerde
opvattingen dan geformaliseerde modellen. Ondanks dit bezwaar loont het de moeite
de vijf opvattingen eens nader te bekijken:
1. Er gaan géén effecten uit van sociologische kennis;
2. Er gaan directe en positieve effecten uit van sociologische kennis;
3. Sociologische kennis te richten op de belangen van één speciale groep: het
proletariaat;
4. Sociologische kennis te richten op de belangen van speciale groepen, met name
de machtelozen, de niet-vertegenwoordigden;
5. Sociologische kennis te richten op de belangen van een speciale groep: de
regering.
De eerste opvatting is de meest radicale. Zij kan worden gevonden onder andere bij
de klassieke socioloog Sumner, die volhield dat de samenleving gaat zoals zij gaat
zonder dat wetenschappelijke interventie daar veel toe doet. Dit standpunt wordt
heden ten dage herhaald bij onder andere Banfield en Wilson, die schrijven:
‘The reason why knowledge about politics (whether in the form of general
propositions or as practical wisdom) will not lead to better solutions of
social problems is that the impediments to such solutions are a result of
disagreements, not lack of knowledge. Knowing how disagreements arise,
how the parties to them act vis à vis each other and the rules and practices
by which certain institutions mediate them is not likely to be of use either
in preventing disagreements from arising or in bringing them to quicker
or more satisfactory resolution’ (geciteerd bij Rule 1978: 34).
De samenleving laat zich moeilijk organiseren, ook niet met behulp van
sociaalwetenschappelijke kennis, zo klinkt Sumners echo.
De tweede opvatting vormt een scherp contrast met deze eerste. Er klinkt een groot
optimisme in door over het vermogen van de sociale wetenschappen de samenleving
met specialistische kennis ten dienste te staan. Deze kennis spitst zich toe op sociale
problemen. Merton is de bekendste vertegenwoordiger van dit standpunt. In
Contemporary social problems schreef hij:
‘The first en basic ingredient of a social problem consist of a substantial
discrepancy between widely shared social standards and actual conditions
of social life’ (Rule 1978: 37).
Men gaat in deze opvatting dus uit van een consensus over wat de belangrijkste
sociale waarden zijn èn over de toestand die hiermee niet in overstemming is. Is een
dergelijke waardenconsensus aan te nemen? Merton meent van wel, maar deze stelling
is herhaaldelijk aangevallen. Tegenover de mening dat iedereen in de samenleving
geweld, criminaliteit, epidemieën en armoede onwenselijk vindt en hier derhalve
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op haar plaats is, staat het argument dat die opvatting zelf een klasseoordeel inhoudt
en dat er over de middelen ter verbetering van de situatie grote onenigheid blijft
bestaan. Armoede bijvoorbeeld duurt niet voort omdat de sociaal-wetenschappelijke
kennis nog steeds onvoldoende is om dit sociale probleem op te lossen, maar omdat
de politieke wil afwezig is om dat probleem op te lossen (Rule 1978: 43).
Naast deze aanname van consensus en over de mogelijkheid een objectief oordeel
te vellen over de verbetering van een probleemsituatie, gaat deze opvatting meestal
uit van een neo-positivistisch kennisideaal, waar interventie in de samenleving
gebaseerd kan worden op door onderzoek gevonden wetten en regelmatigheden, die
echter zonder waardeoordelen over de betreffende situatie tot stand zijn gekomen.
Ook deze hoop blijkt in de praktijk van het sociale onderzoek keer op keer niet in
vervulling te gaan.
De opvatting van Merton, die met recht de dominante opvatting in de
sociologiebeoefening van 1950 tot op de dag van vandaag genoemd kan worden, is
een beetje topzwaar door alle assumpties en aannames. Ondanks deze handicap belet
het de dominante opvatting niet veel en uitvoerig onderzoek te doen, ja is de sociologie
groot geworden door juist dit type van onderzoek naar ‘sociale problemen’ te doen.
Het verwijt van technocratie en de verwaarlozing van de belangen van groepen, die
andere definities van sociale problemen formuleerden, lag derhalve voor de hand.
De overige opvattingen over de effecten van sociologische kennis, zetten zich af
tegen deze hoofdopvatting van Merton.
De derde, vierde en vijfde opvatting gaan er alle van uit dat de consensus over
sociale problemen niet bestaat of kan bestaan en dat de hierdoor geschapen impasse
voor toegepaste sociale wetenschappen gevonden kan worden door expliciet te kiezen
voor bepaalde belangen. Kennisverwerving staat ten dienste van bepaalde belangen,
waarvan kan worden aangenomen dat de behartiging van deze belangen toch voor
de samenleving als geheel uit zal werken.
De derde opvatting is de meest bekende, namelijk van Marx. Het proletariaat is
de uiteindelijke drager van het belang van de samenleving als geheel. Hoewel op
korte termijn de structuur van tegengestelde belangen in de samenleving niet gebroken
kon worden, zou de kennis van deze tegenstrijdigheden van de kapitalistische
samenleving leiden tot een samenleving, die niet door conflicterende belangen en
uitbuiting gekenmerkt zou worden. De kennis van de huidige samenleving staat
derhalve in dienst van de toekomstige, waarbij een bepaalde klasse, het proletariaat,
als bepalend criterium voor juiste en onjuiste kennis fungeert.
De wederwaardigheden van deze opvatting, die zijn zetel zoekt in het proletariaat,
hoeven hier niet ter discussie te komen. Het is voldoende erop te wijzen dat de
opvatting het handelen en met name het politieke en revolutionaire handelen als
uiteindelijk criterium kiest met de geschiedenis als scheidsrechter. De spanning tussen
kennis en handelen is hiermee opgeheven, maar het probleem wie uitmaakt welke
historische gebeurtenissen doorslaggevend zijn, wordt daarmee niet opgelost.
De vierde opvatting kiest niet voor een bepaalde geschiedfilosofie, maar voor een
opvatting dat wetenschappelijke kennis aangewend dient te worden voor de
handhaving van vrijheid en waardigheid van mensen. Kennis moet derhalve worden
toe-
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gepast voor die groepen en in die situaties waar deze waarden op het spel staan of
op het spel gezet worden.
C. Wright Mills heeft als eerste op deze mogelijke toepassing gewezen; to raise
public issues. Het zijn meestal niet opgerakelde, niet gewenste belangen en situaties
die door de socioloog aan het licht moeten worden gebracht, al dan niet namens de
groepen die hiertoe zelf niet de macht of de mogelijkheden hebben. Moderne clichés
schieten hierbij te hulp: de kansarmen, de machtelozen, niet-vertegenwoordigden.
De opvatting probeert de groepen door middel van hun onderzoek zelf tot actie te
laten overgaan en vooral in dit aspect verschilt de vierde opvatting van de tweede
van Merton c.s. Er is minder geloof in de objectiviteit van de
sociaal-wetenschappelijke kennis; kennis zelf is een onderdeel van de politieke actie
en staat daar niet buiten of boven.
Moderne vertegenwoordigers van deze stellingname zijn Skolnick en Currie in
hun boek Crisis in American institutions:
‘Social scientists, then study social problems from the vantage point of
committed people striving to make sense of society in which they find
themselves. There is nothing wrong with that, but it should not be
mislabeled “disinterested” inquiry (...)
To focus on institutions in this way is to open them to public scrutiny and
to insist on the responsibility for change.
More generally such an approach holds those in positions of authority,
power and influence accountable for their actions’ (geciteerd bij Rule
1978: 51).
Kennis is goed als het de belangen van beknelde groepen ten goede komt. Hoewel
deze opvatting veel beoefenaren van de sociologie zal aanspreken is het moeilijk de
kennistheoretische zwakte te verbloemen. Zij berust immers op een versluierd ad
hominem argument, en er blijft verschil tussen nuttige en goede kennis enerzijds en
juiste en ware kennis anderzijds. De vierde opvatting kan deze moeilijkheid intern
niet oplossen.
Ten slotte zoekt de vijfde opvatting de oplossing van het gestelde probleem bij de
groep die verondersteld wordt de ‘samenleving als geheel’ te vertegenwoordigen:
de regering. Sinds 1960 is er een groeiende belangstelling van de overheid voor
sociologische kennis en van sociologen voor de problemen van de overheid. Het
sleutelwoord is hier niet zozeer, zoals bij Merton, ‘sociale problemen’ als wel ‘het
algemeen belang’. De meest extreme en optimistische uiting wordt gegeven in het
boek van Rule. Zij is afkomstig van een nationale commissie in de USA:
‘The Commission believes that among the American people there are
a number of widely shared national and community objectives and that
social scientists can contribute to their achievement. Interethnic and
interracial conflict, alienation of much of America's youth from society,
multiple problems of man living in urban settings, various pollution of
men's environment, crime, mental illness rates, problems of alcoholic and
narcotic addiction, problems of the educational process in the nation's
schools - these are the most visible and publicized concerns (...)
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Dit was in 1969. In dit laatste decennium zijn, in Nederland althans, in vele
departementen eigen onderzoekbureaus ingesteld om met behulp van onderzoek de
vele problemen te lijf te gaan. Kwesties als probleemdefinitie, reikwijdte van
onderzoek, de spanning tussen wetenschappelijke kennis en politieke opportuniteit,
en vrijheid van onderzoek zijn nog niet voldoende aan de orde gesteld. Ondanks het
feit dat het optimisme heeft plaats gemaakt voor iets meer reserve over de
mogelijkheden van toepassing van sociologische kennis, worden er steeds meer
onderzoeken op verzoek van de overheid verricht.
Terwijl Merton nog uitging van een beweerde consensus over wat sociale
problemen zijn, komt de laatste variant met de mogelijkheid dat de overheid in haar
rol als vertegenwoordiger van de samenleving, de problemen gaat definiëren en het
onderzoek op de aldus verkregen probleemdefinitie gaat enten. De dringende wens
om meer sociologische kennis in het overheidsbeleid te doen, gaat gepaard met een
gelijktijdige verenging van wat wetenschappelijke kennis - in ruime zin - feitelijk
inhoudt. De spanning tussen kennis en handelen wordt verminderd door het
kennisbereik te verkleinen. In de volgende paragraaf zullen we zien tot welke
mogelijke consequenties dit standpunt kan leiden.

3 De paradoxale relatie tussen wetenschap en beleid
De door Van Doorn (1984) beschreven verwetenschappelijking van de samenleving
en het overheidsbeleid is zonder twijfel het resultaat geweest van de gezamenlijke
bijdragen, die de in de vorige paragraaf genoemde opvattingen hebben geleverd. Het
doet er hierbij niet toe of deze opvattingen politiek gezien links of rechts gevonden
worden. Zowel de dominante ‘sociale problemen’-benadering, als de ‘opkomen voor
de sociaal-zwakken’-variant, als het door de overheid zelf geëntameerde onderzoek
hebben krachtig aan het huidige verwetenschappelijkte maatschappijbeeld bijgedragen.
Deze ontwikkeling vond bovendien zijn parallel in de opmars van de academici in
de Tweede Kamer die, blijkens het onderzoek van Van den Berg, na 1960 is ingezet
en een opmerkelijk verschil laat zien met de vooroorlogse situatie (Van den Berg
1983).
Hoe kan er dan nog met dit door wetenschap overgoten overheidsbeleid geklaagd
worden, dat aan de verwachtingen niet voldaan is, dat het merendeel van het
sociaalwetenschappelijk onderzoek niet bruikbaar of toepasbaar is? Dat zelfs een
grotere krachtsinspanning van de sociale wetenschappen kan worden gevraagd bij
het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Deze paradoxale situatie kan
worden verklaard enerzijds uit intern-wetenschappelijke factoren, anderzijds uit de
kenmerken van de totstandkoming van overheidsbeleid.
De op overheidsbeleid gerichte sociaal-wetenschappelijke onderzoekingen blijken
een dubbele reductie van de maatschappelijke werkelijkheid op te leveren. Naast de
in elke wetenschappelijke analyse optredende reductie vindt bij het beleidsgerichte
onderzoek nog een extra reductie plaats van de probleemdefinitie, van de
onderzoekvraagstellingen en heel vaak ook nog van de gehanteerde
onderzoekmethoden. Als
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men op basis van deze dubbele reducties vervolgens overheidsbeleid tracht te richten
op de recalcitrante werkelijkheid, is het niet verwonderlijk dat het probleemoplossend
vermogen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek gering blijft.
Kronjee (1982: 4) geeft hiervan een voorbeeld waar hij laat zien dat bij het
wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het beleid voor ouderen (in
overheidstermen: bejaarden) verschillende reducties achter elkaar plaatsvinden. De
eerste reductie komt voort uit de wetenschappelijke specialisatie: zo bleek in
ziekenhuizen naast de dominerende medische visie de geriatrische visie te weinig
aan bod te komen. Hierdoor werden aparte verpleeghuizen nodig. Maar binnen die
verpleeghuizen werd weer eenzijdig het wetenschappelijke accent gelegd op
revalidatie, waardoor weer onvoldoende aandacht uitging naar psychiatrische en
terminale patiënten. Voor deze groepen moesten derhalve weer aparte voorzieningen
geschapen worden. Ook de probleemdefinitie werd gereduceerd.
‘Uit een evaluatie van gerontologisch onderzoek bleek, dat in bijna alle
onderzoek er impliciet van uit werd gegaan, dat ouderen in relationeel
opzicht slechts te ontvangen hebben en niet te geven. Het lijkt mij niet
gezocht om deze wetenschappelijke theoretische praktijk in verband te
brengen met de behandelingspraktijk in het verpleeghuis. Daar wordt
volgens een deskundige waarnemer eenzijdig benadrukt, wat de
verpleegden fysiek niet meer kunnen. Er is onvoldoende aandacht voor
wat zij nog wèl kunnen. Het gevolg hiervan is onder andere een verlies
aan identiteit’ (Kronjee 1982: 5).
Het op wetenschappelijke reducties gebaseerde beleid roept talloze problemen op,
die zelf weer door wetenschappelijk onderzoek moeten worden onderzocht en
bestreden. Zo brengt ook hier de Drosteverpleegster de voortschrijdende
verwetenschappelijking én de teleurstelling over de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek.
De constatering van Kronjee over het ouderenbeleid kan vermoedelijk op vele
andere terreinen herhaald worden. Het belangrijkste van zijn constatering is het feit
dat concurrerende werkelijkheidsinterpretaties en concurrerende probleemdefinities
door de wetenschappelijke interpretaties en definities worden weggedrukt. De
wetenschappelijke probleemdefinities worden vanzelfsprekend en krijgen daardoor
een grote invloed. De verwetenschappelijking zet door ondanks haar tekortkomingen.
Overheidsbeleid blijft vaak falen ondanks de wetenschappelijke ondersteuning.
Naast de reductie in werkelijkheidsinterpretatie vindt in veel beleidsgericht
onderzoek een extra reductie plaats van de gekozen onderzoekmethodiek en -strategie
en in de gestelde onderzoekvragen. Verslagen van onderzoek dat expliciet op
beleidsvragen gericht is en waarvan de overheid opdrachtgever en consument is,
worden vaak gekenmerkt door een eigen specifieke en consistente stijl: theorie-arm,
sterk kwantificerend waar het de operationalisering van belangrijke begrippen betreft,
gericht op het vinden van significante correlaties zonder het theoretische waarom
van de correlaties op te sporen, en uitmondend in directe aanbevelingen voor het
beleid. Vooral de afwezigheid van grondige theorievorming te samen met de
aanwezigheid van aanbevelingen valt op, omdat in het dominerende neopositivistische

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

wetenschapsideaal dergelijke aanbevelingen juist gebaseerd zouden moeten zijn op
een

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

313
duidelijk geformuleerde en liefst geverifieerde theorie.
De dominante opvatting over de relatie tussen onderzoek en beleid wreekt zich
hier duidelijk: de noodzaak en de uitdrukkelijke wens om tot beleidsaanbevelingen
te komen (anders is het onderzoek bij voorbaat al verdacht bij beleidsmakers) maken
de kloof tussen kennis en handelen, tussen weten en willen kleiner, terwijl in de
gekozen wetenschapstheorie en methodologie die kloof juist principieel wordt
aangehouden. Objectieve kennis is - in deze opvatting - pas verwezenlijkt indien de
resultaten in een nomologisch netwerk kunnen worden opgenomen. Maar daarvoor
is nu juist heel veel niet-beleidsgericht onderzoek noodzakelijk.
Het is zoiets als het vinden van de kwadratuur van de cirkel: met ad hoc ontworpen
hypothesen, ad hoc probleemdefinities, ad hoc conceptualiseringen afkomstig van
de beleidsvragen, niettemin komen tot wetenschappelijk verantwoorde kennis die in
beleid kan worden toegepast. De haast om beleidsgerichte resultaten te boeken (en
de tijdslimieten voor dit type onderzoek worden al maar krapper!) komt in botsing
met de eis van theoretisch te verantwoorden kennis. Zelfs al kent menig onderzoek
een onberispelijke methodologische en statistische verantwoording, daarmee wordt
het nog geen kennis, die de pretentie van wetenschappelijk verantwoorde kennis kan
waar maken. De kloof tussen kennis en handelen lijkt bij het op de overheidsvragen
gerichte onderzoek juist het grootst te zijn! Een paradoxale conclusie die past bij de
paradoxale situatie van een niet-succesvol verwetenschappelijkte maatschappij.
Gezien het optimisme, waarmee de Nota Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
een peidooi houdt voor op maatschappelijke problemen gerichte stimulering van het
sociaal-wetenschappelijke onderzoek in plaats van de stimulering van
niet-beleidsgericht fundamenteel onderzoek van de samenleving, is men zich deze
paradoxale situatie niet erg bewust. Over tien jaar zal weer een nieuwe minister van
Onderwijs en Wetenschappen voor de zoveelste maal kunnen constateren dat ‘aan
de verwachtingen jegens de sociale wetenschappen bij de oplossing van de
belangrijkste maatschappelijke problemen van deze tijd niet voldaan is’. Zou die
teleurstelling niet te maken kunnen hebben met verkeerd gestemde en verkeerd
gestelde verwachtingen?
De niet bevredigende relatie tussen wetenschap en beleid wordt nog begrijpelijker,
indien men de kenmerken van de feitelijke totstandkoming van overheidsbeleid en
overheidsbeslissingen er bij betrekt.
In een sciëntistische opvatting van wetenschappelijke advisering wordt zeer vaak
stilzwijgend uitgegaan van de rationalistische assumptie dat er een lineaire relatie
bestaat tussen wetenschappelijke kennis en overheidsbeleid. Maar dit beleid kent
eigen wegen en wetten, politieke affiliaties, partijprogramma's, op het laatste moment
gebakken compromissen, financiële armslag, organisatorische traagheden, politieke
beeldvorming en imagebuilding, enzovoort, spelen feitelijk een grotere rol bij de
vorming van de politieke wil dan het wetenschappelijke weten. De totstandkoming
van overheidsbeleid is meer gebonden aan deze politieke lijn dan aan de
wetenschappelijke lijn. Als men dit niet steeds voor ogen houdt bij een evaluatie van
de relatie tussen onderzoek en beleid, dan brengt dit zowel een snelle frustratie voor
de wetenschappelijk onderzoekers als een snelle frustratie voor de politici die zien
dat zij de weten-
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schappelijke informatie niet kunnen gebruiken... voor hun politieke doelstellingen.
De wederzijdse klachten over de geringe toepassingsgraad van
sociaal-wetenschappelijke kennis vinden naar mijn mening hun oorsprong in de
discrepantie tussen de gewenste of als wenselijk voorgestelde totstandkoming van
het overheidsbeleid en de feitelijke totstandkoming van het overheidsbeleid. Ze zijn
terug te voeren op niet expliciet gemaakte keuzen tussen technocratisch of
democratisch tot stand gekomen overheidsbeslissingen. Zolang de klachten over de
niet toepasbaarheid van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek door blijven klinken
kan men dus ook stellen dat de verwetenschappelijking nog niet haar zegetocht heeft
voltooid. Gelukkig maar? Of toch jammer?

4 De bijdrage van de sociale wetenschappen
Er valt de komende jaren een grotere inspanning en bemoeienis van de overheid te
verwachten bij het ‘beleidsrelevant’ maken van het sociaal-wetenschappelijke
onderzoek. De technocratisch geïnspireerde Nota Gedrags- en
Maatschappijwetenschappen wordt aangevuld met door de overheid goed te keuren
voorwaardelijk gefinancierde onderzoekprogramma's, sterkere stimulering van
zogenaamd contractonderzoek (dat wil zeggen, korte-termijnonderzoeken met
korte-termijnprobleemstellingen uitgevoerd door slechts voor een korte termijn
aangestelde onderzoekers) zullen een klimaat scheppen waarbij een symbiotische
relatie zal ontstaan tussen sociaal-wetenschappelijk onderzoek en overheidsbeleid.
Probleemdefinities zullen worden gereduceerd, theorievorming zal door
opdrachtgevers worden afgekapt, het belang van de te onderzoeken problemen zal
van hogerhand worden aangegeven, begeleidingscommissies bij onderzoek zullen
verplicht gesteld worden, omdat dat één van de aanbevelingen zal zijn van de door
wetenschappelijk onderzoek geadviseerde programmering van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Leden van begeleidingscommissies zullen zich
steeds meer gaan bemoeien met de teksten die onderzoekers wensen neer te schrijven.
Politieke compromissen gaan hun intrede doen bij de rapportering van
wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers zullen zich vooral richten op problemen
die op de politieke agenda hoog staan genoteerd en zullen zich richten op onderwerpen
waarvoor geld te halen valt. Door straf gestelde tijdlimieten zal de reflectie in en op
onderzoek steeds minder plaatsvinden. Alle eigenschappen, die nodig zijn voor goede
zelfstandige wetenschapsbeoefening zullen niet meer ontwikkeld kunnen worden
onder het verlichte regime van de minister van Onderwijs en Wetenschappen. De
vergrote inspanning om ‘eindelijk’ het sociaal-wetenschappelijk onderzoek
beleidsrelevant te maken, zal leiden tot een afbraak van de mogelijkheden tot
zelfstandige beoefening van de sociale wetenschappen, tot het onmogelijk maken
van concurrerende werkelijkheidsinterpretaties en tot de destructie van een
onafhankelijke wetenschapsbeoefening.
De bijdrage van de sociale wetenschappen aan de samenleving is echter het grootst
wanneer zij vooral hun eigen tuintje blijven wieden. Een scherpere opvatting van de
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zelfstandige beoefening van de wetenschappen, een hernieuwde opvatting dat
wetenschap-vooral bestaat uit waarheid zoeken, en een niet op beleid gericht
wetenschappelijk onderzoekprogramma kunnen een betere bijdrage leveren dan de
huidige pogingen van de overheid om wetenschap te sturen. Natuurlijk mag de
overheid van de wetenschap produkten vragen, maar geen produkten op bevel en
naar eigen model.
Kortom de beste aanbevelingen die gedaan kunnen worden ten behoeve van beleid
zijn: te zorgen voor wetenschappelijk verantwoorde theorievorming, en voor een
wijze van kennisverwerving waarbij de kennis het primaat krijgt en het
maatschappelijk en politiek handelen op het tweede plan wordt geschoven. Weten
en willen, wetenschappelijke kennisverwerving en politieke wilsvorming dienen
weer als twee onafhankelijke categorieën gezien te worden, waartussen eerder een
spanningsrelatie zal moeten bestaan, dan een schemerige symbiotische ruilrelatie,
zoals deze nu in de maak is.
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26 Kwaliteit en kwaliteitsmeting in het wetenschappelijk onderzoek
Hoe definieert u kwaliteit? En hoe kan men beoordelen of iets kwaliteit heeft?
‘Onderzoek van hoge kwaliteit... laat eens kijken... dat is onderzoek dat beter
onderzoek ten gevolg heeft... dat het terrein van kennis, op een bepaald gebied
verbreedt. Dat kan kennis op een wetenschappelijk gebied zijn, maar ook op
maatschappelijk gebied. Het mag in ieder geval niet versmallend werken, het moet
daarbij natuurlijk voldoen aan strenge wetenschappelijke normen, er moet kennis
van de literatuur aan ten grondslag liggen, het moet goed gefundeerd zijn,
conscientieus... nou ja dat ligt voor de hand. Het mag ook niet speculatief zijn, althans
niet te erg, en het dient met zorg te worden uitgevoerd’ (H.G. van Bueren in een
interview in NRC-Handelsblad, 1980).

1 Kwaliteit is aanwijsbaar maar niet meetbaar
De kwaliteit van wetenschappelijk werk is aanwijsbaar, maar niet meetbaar. Als iets
kwaliteit heeft zullen vele personen onder de indruk komen van het gebodene. De
beste manier om een oordeel te vormen over een wetenschappelijk produkt is zich
er grondig in te verdiepen, het geconcentreerd te bestuderen, en dan pas kijken en
luisteren wat anderen er van vinden. Je moet derhalve met het te beoordelen werk
vertrouwd raken: the indwelling way. Alle manieren om ‘via via’ (bijvoorbeeld door
het aantal citaten te tellen, waarin naar het wetenschappelijk werk wordt verwezen)
achter de kwaliteit van wetenschappelijk werk te komen is onvoldoende, is
oppervlakkig en heeft een aantal onbedoelde gevolgen, die op den duur het
wetenschappelijke bedrijf kunnen ondermijnen (zie hiervoor paragraaf 3).
Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om persoonlijk kennis te nemen van kwalitatief
hoogstaand wetenschappelijk werk vanwege het feit dat het meeste werk buiten de
eigen kenniskring of wetenschapsgebied valt. Moet men daarom toch niet af gaan
op hetgeen anderen (deskundigen op dat vakgebied) er over zeggen? Natuurlijk.
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Maar ook deze anderen kunnen naar mijn mening slechts op een directe manier, door
er ‘in op te gaan’ achter de kwaliteit van een werk komen. Vakgenoten dienen zich
zo veel mogelijk een persoonlijk oordeel te vormen. Hierdoor is het mogelijk dat
een kwaliteitsoordeel wordt afgegeven óók indien men het op bepaalde punten niet
eens is met de inhoud van het beoordeelde werk. Men kan onder de indruk zijn van
een geleverd werk en er toch van A tot Z mee van mening verschillen.
Beoordelende personen of instanties die niet op deze ‘indwelling way’ te werk
gaan bij het beoordelen van wetenschappelijk werk zullen onvermijdelijk met iets
anders dan kwaliteit voor de dag komen. Kwaliteit kan dan versmald worden tot
populariteit (de afschuwelijke top-tien van de citaten-hitparade) of verbreed worden
tot invloed (maar via welke machtsmiddelen en/of machtsposities tot stand gebracht?).
Kwaliteit is een moeilijk volledig te vatten verschijnsel, dat men nog het beste langs
verschillende wegen kan benaderen. Kwaliteit is onderzoek dat beter onderzoek ten
gevolge heeft, dat kennis verbreedt of dat nieuwe kennis open legt: áls iets echt
kwaliteit heeft, zal het op een of andere manier, vroeg of laat, desnoods na honderd
jaar wetenschappelijke miskenning, te voorschijn komen. Kwaliteit is dus aanwijsbaar
in de voortgang van de wetenschappelijke kennis, de uitbreiding ervan, die teruggaat
- in een of andere vorm - op het kwaliteitswerk. Soms blijkt dat uit verwijzingen naar
dat kwaliteitswerk (als alle wetenschapsbeoefenaren tenminste eerlijk zijn en nog
voldoende behept met wetenschappelijk ethos), maar indien die verwijzingen niet
plaatsvinden, verliest het werk niet ineens zijn kwaliteit: het kan herontdekt worden,
het kan pas over tien of twintig jaar de erkenning krijgen.
Aanwijsbare kwaliteit wijst naar de toekomst, het meten van kwaliteit sluit deze
toekomst juist af. De indices en pointers van de aanwijsbare kwaliteit liggen vooral
in het feit dat de kwaliteit herkend wordt door personen, die zich grondig in het werk
verdiepen. Het meten van kwaliteit heeft al snel de neiging juist af te zien van deze
grondige kennismaking en vaak met enkele, vaak uiterlijke en oppervlakkige
kenmerken te volstaan.
Het bovenstaande leidt tot mijn eerste stelling.
Stelling 1:

Kwaliteit is aanwijsbaar, maar niet
meetbaar.

De volgende stelling wil ik er direct aan verbinden.
Stelling 2:

Meting van kwaliteit op een
sciëntometrische (ook wel genoemd:
bibliometrische) manier zal, vooral
wanneer aan die metingen
rechtspositionele gevolgen worden
verbonden, de voorwaarden scheppen
voor een langzame ondermijning van het
wetenschappelijke ethos en de
wetenschappelijke houding, en daardoor
indirect een bijdrage leveren aan de
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toekomstige kwaliteitsvermindering
(argumentatie volgt in paragraaf 3).

2 Hoe is kwaliteit aanwijsbaar?
In de industriële produktie wordt kwaliteit bevorderd door strenge steekproefcontrole
op de produkten die van de lopende band afkomen (Van Ettinger, 1974). Maar het
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meeste wetenschappelijke werk is handwerk en kan niet aan de lopende band gemaakt
worden. Stroomlijning van de wetenschappelijke produktie die met dit gegeven geen
rekening houdt zal vroeg of laat de voorwaarden voor kwalitatief goed handwerk
verminderen. Mijn stelling dat aanwijsbare kwaliteit toekomstgericht is, en slechts
na verloop van tijd kan worden vastgesteld, ontleen ik primair aan de geschiedenis
van de wetenschappen.
Er zijn drie manieren om de kwaliteitsbevorderende voorwaarden van
wetenschapsproduktie op te sporen:
1. De geschiedenis van de wetenschappen;
2. De wetenschapsfilosofie, in het bijzonder de ontwikkeling van succesvolle
wetenschapsprogramma's;
3. De sciëntometrische (bibliometrische) weg.

Ik zal elk van deze drie manieren kort uitwerken.

1 De geschiedenis van de wetenschappen
Wie de geschiedenis van de wetenschappen bestudeert, in het bijzonder biografieën
van belangrijke vernieuwers in diverse wetenschappen, kan zich niet onttrekken aan
de indruk dat goed, kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk werk toch vooral
voortgekomen is uit individueel doorzettingsvermogen, soms op het fanatisme af,
een grote mate van nieuwsgierigheid, waarheidsliefde en een geloof in de wetenschap
dat men nog het beste kan samenvatten met de term ‘de wetenschappelijke houding’:
de wil om dingen uit te zoeken, zoals de mathematicus en filosoof C.S. Peirce op
basis van een grondige bestudering van de geschiedenis van de wetenschap het bondig
formuleerde (Peirce, 1931). R. Harré (1983) brengt ons in zijn boek Great scientific
experiments, twenty experiments that changed our view of the world eenzelfde
boodschap (Harré 1983).
Vaak wordt na jarenlang eenzaam speurwerk iets ontdekt dat later verregaande
gevolgen blijkt te hebben. Net als bij andere vormen van creativiteit is een
individualistische concentratie onontbeerlijk - hoewel hier in de wetenschap tegenover
staat dat men de geestesprodukten van collega's, het sociale element van de
wetenschapsbeoefening, goed moet bijhouden. Maar de verwerking van al die
produkten geschiedt toch vaak in geconcentreerde afzondering.
Uit de geschiedenis van de wetenschappen blijkt ook hoe belangrijk de beginselen
van het fallibilisme zijn: je weet het nooit helemaal zeker, je kan het mis hebben en
men moet niet al te snel beweren dat bepaalde ideeën en theorieën onjuist, onwaar,
waardeloos en onvruchtbaar zijn. Bestudering van de geschiedenis van wetenschappen
maakt beoefenaren van de wetenschap tolerant en ruimhartig. In deze ruimhartigheid
is het volstrekt onbelangrijk of de verschillen tussen wetenschapsbeoefenaren kunnen
worden gemeten zoals de ELO-rating bij schakers de onderlinge verschillen nauwkeurig
aangeeft of de stand in de eredivisie bij voetbal de onderlinge verschillen op punten
nauwkeurig aangeeft. In de wetenschappen kent men eigenlijk slechts één aanduiding:
hij of zij levert goed werk.
Het is naar mijn mening uitgesloten dat binnen de categorie van een hele brede
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groep, onderlinge verschillen nauwkeurig kunnen worden aangegeven. Immers het
is vooralsnog niet helemaal zeker welke nieuwe ontwikkelingen nu of in de nabije
toekomst mogelijk worden gemaakt door dit goede werk. Kan je nu ook apert slecht
werk aanwijzen? Dit lijkt me wel veel moeilijker omdat veel van dit slechte werk
niet zal worden gepubliceerd. Werk kan wel omstreden zijn, maar dan verdient het
de wetenschappelijke tolerantie en het voordeel van de twijfel.
Indien men deze beginselen, afkomstig uit de geschiedenis van de wetenschap
aanvaardt dan volgen daar belangrijke sociale consequenties uit voor de organisatie
van de wetenschappen. Ik wil er enkele noemen zonder naar volledigheid te streven.
Collegialiteit is een eerste vereiste - zoals ook reeds bij elke beschrijving van de
wetenschappelijke houding naar voren komt. Bij de uitwisseling van ideeën dient
men zo weinig mogelijk gestoord of gehinderd te worden door bijkomende - vaak
wetenschapspolitieke - factoren. Een wetenschapsbeleid dat onder de noemer van
kwaliteitsbevordering een klimaat aan de universiteiten schept, waarin deze
bijkomende factoren doorslaggevend worden of lonend worden, ondermijnt op lange
termijn de kwaliteit van wetenschapsbeoefening. Het ‘meten’ van kwaliteit kan zo'n
bijkomende, wetenschapspolitieke factor van de eerste orde worden (zie ook paragraaf
3).
Bij de beoordeling van wetenschappelijk werk dient men een ruime marge van
geduld te betrachten zowel in de tijd als naar uitkomsten. Net als de natuur maakt
de wetenschap geen grote haast. Onduidelijkheden moeten een zekere tijd blijven
bestaan, tegenstrijdigheden moeten kunnen worden verdragen, afwijkende ideeën
en opvattingen moeten worden toegejuicht in plaats van verhinderd. Er moet een
ruime mate van individuele vrijheid gelaten worden, waarin de concentratie op het
werk, het leven met je gegevens en onderzoek, mogelijk is. De oude verstrooide
professor was iemand die juist sterk op één punt was geconcentreerd. Die verstrooide
professor heeft plaats gemaakt voor een versnipperde professor, die verplicht is vier
à vijf oppervlakkige afspraken of vergaderingen op een dag bij te wonen. De
concentratie wordt steeds moeilijker gemaakt.
Men mag en moet van de wetenschapsbeoefenaren produktie verwachten. Een
belangrijk toetsingsmiddel voor wetenschapsbeoefening is of er geproduceerd wordt,
niet of het geproduceerde twee graden of 0,4 procent beter is dan iets anders dat
geproduceerd is. Bij de uit de zorg voor kwaliteit van wetenschapsbeoefening
voortgekomen aandacht voor die beoefening mag men doel en middel niet met elkaar
verwarren. Het doel is kwaliteitsprodukten (die echter niet eenduidig zijn vast te
stellen). Het middel is niet controle bij de produktie maar uitsluitend controle op
produktie. Er zijn zeer vele wegen om goede produkten af te leveren en vele wegen
onttrekken zich eenvoudig aan het waarnemingsvermogen en zeggenschap van
anderen. Er zou dus een belangrijke en naar mijn mening zeer scherpe scheidslijn
getrokken mogen worden tussen de producenten en de niet-producenten (of te weinig
producerenden), maar boven die streep moeten er niet teveel onderscheidingen meer
gemaakt worden, in ieder geval niet formeel of officieel (de onderscheidingen aan
de top en boven de streep worden toch wel gemaakt in de informele activiteiten en
beoordelingen van mensen, van roddel tot wetenschappelijke prijzen). Wat infor
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meel is bij de wetenschappelijke beoordeling moet naar mijn mening ook informeel
blijven.
Niet-producerenden vallen dus af. Wil men kwaliteit bevorderen dan leert de
geschiedenis van de wetenschappen dat men de producenten niet moet gaan beheren
en beheersen om het probleem van de niet-producenten aan te vatten.
Er zijn geen goede criteria te
ontwikkelingen op grond waarvan men
wetenschappelijke produkten die het
oordeel ‘goed werk’ krijgen toebedeeld,
onderling nog eens kan rangordenen.

Stelling 3:

De volgende stelling komt hier meteen achteraan.
Men moet niet te snel het oordeel ‘goed
werk’ uitspreken; meestal kan men een
dergelijk oordeel pas baseren op de
activiteiten gedurende minstens tien tot
vijftien jaar wetenschappelijk werk.

Stelling 4:

2 De wetenschapsfilosofie
De wetenschapsfilosofie leert ons dat het uiterst moeilijk is om aan te geven welke
wetenschapsprogramma's als succesvol kunnen worden aangewezen. Verkeerde
wetenschapsprogramma's kunnen gunstige gevolgen opleveren en omgekeerd.
Falsificatie van theorieën hoeft op wetenschapsfilosofische gronden niet meteen tot
het opgeven van een wetenschapsprogramma te leiden (Lakatos 1970).
De tolerantie die reeds uit de wetenschapsgeschiedenis bleek, wordt krachtig
bevestigd in de wetenschapsfilosofie. Die tolerantie gaat dus nog een beetje verder:
zelfs negatieve resultaten kunnen niet zonder meer als lage kwaliteit worden afgedaan.
De tolerantie strekt zich uit tot in het negatieve!
De wetenschapsfilosofie kan ons ook nog de grote onderlinge verschillen tussen
wetenschappen en wetenschapsgebieden aantonen, zodat het op dien gronde uiterst
twijfelachtig wordt of er wel éénvormig wetenschapsbeleid gevoerd kan worden,
waar alle wetenschapsgebieden aan moeten worden onderworpen. De
rechtswetenschap is een totaal andere wetenschap dan de taal- en letterkunde, verschilt
in hoge mate van de sociale wetenschappen en het verschil met natuurwetenschappen
is zo groot dat één model voor al deze gebieden wel frustrerend voor ieder moet
worden. Een belangrijk gedeelte van de rechtsgeleerdheid bestaat uit het
becommentariëren van nieuwe wetten en recente, nieuwe rechterlijke uitspraken.
Hoe beter commentaar, hoe geleerder; hoe geleerder, hoe beter commentaar, maar...
de data van de wetenschapsbeoefening kunnen niet door de beoefenaren zelf worden
verzameld. Men is afhankelijk van de niet-wetenschappelijke activiteiten van
juridische instanties (rechter, wetgeving en burgers).
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Hoe zijn de activiteiten van dergelijke instanties ooit te programmeren? Als er een
nieuwe wet gemaakt wordt zal er uitvoerig wetenschappelijk werk (analyse,
vergelijking, interpretatie, commentaar) geleverd moeten worden, maar kan je al vijf
jaar van te voren vastleggen welke wetten zullen worden bestudeerd? En hoe is het
ene commentaar kwalitatief te onderscheiden van het andere commentaar?
Met behulp van de wetenschapsfilosofie zou men soorten wetenschapsbeoefening
kunnen gaan onderscheiden. De programmering, beoordeling en organisatie van de
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wetenschapsbeoefening zouden dienovereenkomstig moeten worden vastgesteld. Op
eenvormigheid gericht wetenschapsbeleid zal de kwaliteit bij een aantal
wetenschapsgebieden doen dalen.

3 De sciëntometrische weg
Zijn twee gedichten beter dan één gedicht? Is J.C. Bloem een beter dichter dan
Slauerhoff? Weegt het relatief geringe werk van de dichter A.E. Housman in
kwalitatief opzicht op tegen de enorme produktie van W.H. Auden? Wat is het verschil
tussen de beoordeling van dicht- en andere kunstwerken en de beoordeling van
creatief wetenschappelijk werk? Dit zijn lastige vragen voor de sciëntometrische
pogingen om langs kwantitatief-statistische weg de kwaliteit van wetenschap te
beoordelen. Is kwaliteit op een of andere manier te kwantificeren?
Ondanks het feit dat ik deze vraag uitdrukkelijk met nee wil beantwoorden is er
wel een lans te breken voor sciëntometrisch onderzoek. Maar daarbij zou ik scherp
onderscheid willen aanbrengen tussen
1. Sciëntometrisch onderzoek dat beoogt persoonlijke wetenschapsbeoefenaren
met naam en toenaam te gaan ‘meten’ of ‘raten’ (de top-tienlijst etc.);
2. Sciëntometrisch onderzoek als onderdeel van de wetenschapssociologie of
wetenschapsgeschiedenis, waar gezocht wordt om onpersoonlijke,
bovenpersoonlijke patronen van succesvolle wetenschapsbeoefening vast te
stellen en daar de maatschappelijke en/of wetenschappelijke voorwaarden van
te achterhalen.

Tegen de eerste vorm van sciëntometrie zou ik elke wetenschapsbeoefenaar op grond
van het behoud van de wetenschappelijke houding willen waarschuwen. Niet zozeer
omdat de sciëntometrici - ook als zij bijvoorbeeld de medische wetenschap of de
natuurwetenschappen bestuderen - het terrein van de sociale wetenschappen betreden,
want dat is slechts toe te juichen. Maar vooral omdat het object van de sociale
wetenschappen een aantal eigenaardigheden vertoont, die het gehele project, het
vinden van ‘the best and the brightest’, zullen verstoren. Men kent in de sociologie
het fenomeen van de ‘self-fulfilling prophecy’ of de ‘self-destroying prophecy’:
mensen gaan zich gedragen naar een bepaalde beschrijving van de situatie, dat wil
zeggen zij gaan zich net een beetje anders gedragen dan zij voordien deden en anders
dan de manier waarop de aanvankelijke beschrijving was gericht. Er is dus een
dynamisch aspect aan de wetenschappelijke beschrijving. Mensen richten zich naar
symbolen zoals vuurvliegjes op het licht afkomen.
Als een citaten-analyse, na publikatie, een rangorde vaststelt van de activiteiten
(kwaliteit? kwantiteit? invloed? macht? relaties?) van wetenschapsbeoefenaren dan
is er een niet geringe kans dat vervolgens een groep of een aantal
wetenschapsbeoefenaren zich gaan gedragen om hoger op die rangorde te komen,
dat wil zeggen zij gaan hun wetenschappelijke houding inwisselen voor zoiets
menselijks als eer, faam, ijdelheid, prestige. Tenzij al die wetenschapsbeoefenaren
zich niets aantrekken van al het gepubliceerde, maar dat wordt moeilijker als
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dergelijke sciëntometrische analyses serieus als beleidsinstrumenten zullen worden
gebruikt. Met andere woorden: door het in persona gebruiken van dergelijke
sciëntometrische toetsen ontstaat er een
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niet geringe kans op een kwaadaardige mutatie in de wetenschappelijke houding en
in het gedrag van wetenschapsbeoefenaren. Deze mutatie zal zich na verloop van
tijd doorzetten en zo tot een ondermijning, misschien wel uitsterven van het ‘echte’
wetenschappelijke ras leiden. Men kan hier niet fel genoeg tegen zijn. Indien
dergelijke toetsen tot rechtspositionele gevolgen gaan leiden, zou er sprake kunnen
zijn van grove willekeur in het openbaar bestuur. Immers hoe zou men
verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de niet te beïnvloeden activiteiten van
anderen, vooral als die anderen concurrerende collega's kunnen zijn?
Stelling 5:

Citaten-analyse en andere vormen van in
persona gebruikte sciëntometrische
toetsen dienen geweerd te worden uit
serieuze wetenschapsbeoefening en
serieus wetenschapsbeleid.

Stelling 6:

Sciëntometrisch onderzoek naar de
patronen van succesvolle
wetenschapsbeoefening dient - ondanks
de positivistische en
kwantitatief/statistische inslag bevorderd te worden, omdat het als
kwalitatief goed onderzoek
mogelijkerwijs iets belangrijks kan
opleveren, is het niet op korte dan
wellicht op lange termijn.

Stelling 7:

Omdat sciëntometrisch onderzoek een
onderdeel genoemd kan worden van de
sociale wetenschappen, dient het ook met
de ethiek van die wetenschappen rekening
te houden, d.w.z. dat men de informanten
en objecten van onderzoek op anonieme
wijze in de rapporten beschrijft. Het gaat
meer om patronen en regelmaat dan om
ad hominem informatie.

3 Kwaliteitsbevorderende maatregelen en hun gevaren
In de vorige paragraaf zijn al enkele bezwaren tegen zogenaamde
kwaliteitsbevorderende maatregelen genoemd. Het belangrijkste bij de beoordeling
van dergelijke maatregelen is er op te letten wat doel is en wat middel. Leiden de
middelen tot de gewenste doelen en zijn de doeleinden wellicht niet op geheel andere
wijze ook te bereiken?
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Laat ik het voorbeeld van de Amerikaanse wetenschapsbeoefening geven. Er is
daar een strenge selectie met lange proefperioden waarin geen vaste aanstellingen
worden verkregen. Daarnaast is er een stelsel van veel persoonlijke beurzen en grants.
Als men een tijdelijke benoeming heeft gekregen en als men een beurs of grant heeft
gekregen dan wordt men tijdens die periode relatief met rust gelaten en geniet men
een grote vrijheid om de zaken in te richten zoals men dat goeddunkt. Dat kan
natuurlijk mis gaan - en het gaat ook wel eens mis - maar over het algemeen worden
er goede prestaties mee behaald. Er zijn volop mogelijkheden om de
wetenschappelijke vrijheid in de praktijk te brengen en er heerst een klimaat waarin
de wetenschappelijke houding wordt aangekweekt en aangehouden (ondanks de
rate-race en de citaten-indices).
Men kan bij de bevordering van wetenschappelijk werk uit minstens twee systemen
kiezen:
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1. Een systeem met strenge entree-selectie èn strenge selectie op gezette tijdstippen,
maar met een grote vrijheid in het hoe en wat van de produktie;
2. Een systeem met zwakke entree-selectie èn grote bemoeizucht om de slecht
geselecteerden maar tot produktie aan te zetten.

In het eerste systeem wordt de controle vóóraf gecombineerd met een controle nádat
het werk is afgeleverd. In het tweede systeem wordt geprogrammeerd voor een
periode van vijf jaar (met een verplichting om met drie manjaar-equivalenten samen
te werken, ook als dat de individuele concentratie schaadt) en wordt gecontroleerd
of men het papieren programma keurig op schema heeft uitgevoerd.
De gevaren van bemoeizuchtige en sterk op formalisering gerichte maatregelen
liggen naar mijn vermoeden vooral in de moeilijk te kwantificeren verschijnselen
als het verdwijnen van een wetenschappelijk klimaat, het verminderen van de
individuele concentratie, van de liefde tot het zoeken naar de waarheid. Dit zijn
begrippen en verschijnselen, die nu niet populair klinken, ouderwets gevonden worden
of conservatief, maar die niettemin tot de belangrijkste culturele bijdrage van de
universiteiten behoren. Deze waarden hebben het zes eeuwen uitgehouden en is geen
enkele reden om die niet als de belangrijkste produktievoorwaarden voor kwaliteit
te zien.
Deze conserverende instelling hoeft niet blind te zijn voor de noodzaak dat er ‘iets’
moet gebeuren aan de wetenschapsbeoefening, maar dat iets is wellicht gemakkelijker
te vinden via strenge toetredingsmaatregelen dan via sterk gebureaucratiseerde, want
geformaliseerde, maatregelen jegens het verloop van het wetenschappelijk onderzoek.
Als mij derhalve gevraagd wordt mijn mening te geven over de fenomenen ‘outputmeting’ en citaten-analyse, dan kan die in de lijn van mijn betoog als volgt
geformuleerd worden: Outputmeting als begrip kan beter niet gebruikt worden. Voor
‘output’ bestaat een goed begrip, namelijk: wetenschappelijk werk, en meting in de
zin van het precies en gedetailleerd kwantificeren van subtiele verschillen tussen
allemaal goed producerende wetenschapsbeoefenaren is uit den boze.
In plaats van deze energieverslindende metingen kan beter een digitaal systeem
worden toegepast: boven of onder de maat. Boven de maat-beoordeelden behoeven
niet nog eens als visjes gecentimeterd te worden of in een hitparade te paraderen. Zij
moeten gewoon doorgaan met hun werk en hun produktie.
Deze digitale maat mag niet kinderachtig zijn, maar moet een bij de
wetenschapsbeoefening horende tolerantiemarge bevatten. Mijn eigen voorkeur zou
zijn een simpele norm van één dissertatie in vier jaar, met een uitloop van een vijfde
jaar, voorafgegaan door een of twee gepubliceerde artikelen per jaar. Voor
gepromoveerden geldt eenzelfde norm: een met een dissertatie vergelijkbare produktie
in vier of vijf jaar (Becker en Van de Merwe 1980). Pas na vijftien jaar gebleken
geschiktheid zouden vaste aanstellingen gegeven hoeven te worden. Deze norm lijkt
eenvoudig, maar de praktijk in menige wetenschap laat het tegendeel zien. Wie niet
aan deze norm kan voldoen is kennelijk niet echt geschikt voor het wetenschappelijke
onderzoek.
Met dit simpele middel van voldoende/onvoldoende wetenschappelijke produktie
kan een goed personeelsbeleid gevoerd worden. Voor de kwaliteit van al deze vol-
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doenden past grote bescheidenheid: slechts de geschiedenis van de wetenschappen
zal uitmaken wie de reuzen waren en wie op de schouders van de reuzen gezeten
hebben.
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27 Classificaties in het onderwijs
1 De tafel van twee
Niet alleen aan tafel scheiden zich de klassen, maar ook bij het aanleren van de tafels.
Op de lagere school, thans basisschool geheten, manifesteren zich reeds snel
verschillen in het vermogen van leerlingen een veelheid van zaken te leren. Ouders
en leerkrachten laten niet na op deze ontluikende verschillen te letten, als zij al niet
een duidelijke opvatting hebben over de aanleg van hun kinderen. Knap en dom
worden soms om opvoedkundige redenen naast elkaar in de bank gezet, maar in de
meeste gevallen komen deze twee soorten leerlingen in gescheiden banken, later in
gescheiden klassen terecht. Vroeger was er naast de voorbereidingsklas - waar al een
begin gemaakt werd met het leren van Franse woordjes - de ‘zevende’ klas voor de
leerlingen die niet doorleerden. In de huidige basisschool, die in september 1985 van
start is gegaan, worden aparte-tafelgroepen gevormd om de individuele ontplooiing
beter te begeleiden. Ook de leerlingen zelf laten niet na kwalificaties voor elkaars
capaciteiten te gebruiken: de ‘studs’ en de domoren. Leraren en leraressen hebben
hun eigen taal: Jan is een ‘vijfje’, Nelly een ‘zesje’. Het onderwijs kan vermoedelijk
niet zonder etiketten. In de staande uitdrukking ‘na veel vijven en zessen’ heeft de
onderwijspraktijk de gehele Nederlandse bevolking doordrongen van het feit dat de
definitieve scheidslijn gevonden Wordt in het toedelen van het cijfer vijf, precies de
helft van een tien. Niet de zeven, maar de tien is in onze samenleving het magische
getal: iemand die ‘allemaal tienen’ haalt, behoort in een mum van tijd tot de top tien.
In 1966 betoogde de psycholoog A.D. de Groot met zijn geruchtmakende studie
Vijven en zessen dat aan deze cijfers vele menselijke oordelen en vooroordelen ten
grondslag lagen. De praktijk van het becijferen van de leerprestaties van leerlingen
was wijd en zijd willekeurig en de methodische en wetenschappelijke grondslag
ontbrak te enen male. Naast veel leed en ongelijkheid bezorgde deze methode van
de losse pols in het geven van beoordelingen ook veel onbenut talent. Methodische
en systematisch gecontroleerde beoordelingen kunnen worden verdedigd zowel op
grond van rechtvaardigheidsoverwegingen als op grond van doelmatigheid en het
tegengaan van verspilling. Mede door De Groots kritiek en kunde, werd de CITO-toets
een geliefd én gevreesd instrument in het onderwijs. Thans komt het soms voor dat
leerlingen op 0,2 punt blijven zitten of niet slagen voor het eindexamen. Van de
eenvoudige tweedeling is men in het voortgezet onderwijs overgegaan op de
regelmatige voortgangscontrole via objectieve toetsen, die in maandelijkse grafieken
de prestaties per leerling nauwkeurig uitbeelden. Alleen het elektronische scorebord,
attri-
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buut van de topsport, ontbreekt nog.
Hoewel er enkele alternatieve scholen zijn ontworpen waar men, zoals bij Vrije
Scholen, zo veel en zo lang mogelijk een cijfermatige beoordeling van leerlingen
vermijdt, is classificatie in het onderwijs niet weg te denken. De voornamelijk op
leeftijd gebaseerde oude classificatie ‘kleuterschool’, ‘grote school’, ‘middelbare
school’ maakt langzaam plaats voor nieuwere classificaties, die vroeger en zuiverder
de prestaties pogen aan te geven.
Belangrijke vragen dringen zich op.
1. Naar de verhouding van deze geconstrueerde indelingen met de ‘werkelijkheid’;
gaat het om ‘werkelijke’ of ‘kunstmatige’ verschillen in intelligentie?
2. Naar de effecten en neveneffecten van verschillende classificatiesystemen
(formeel-informeel; in cijfers of in woorden; in globalen of in tienden);
3. Naar de relaties tussen maatschappelijke achtergrond- en milieukenmerken van
leerlingen (én leerkrachten) en de uiteindelijk gevelde (eind)oordelen;
4. Naar de relaties tussen classificaties in het onderwijs en de maatschappelijke
classificaties in arbeid, inkomen en beroep.
De laatste vraag is een van de grote hamvragen bij dit onderwerp: van schoolklas tot
sociale klasse? Van tweedeling in het onderwijs naar tweedeling in de samenleving?
Of omgekeerd; van klasse tot klas? De langdurige discussie over onderwijs en
maatschappelijke ongelijkheid gaat impliciet én expliciet over de rol van classificaties
in het onderwijs. Enkele van deze vragen zullen in dit hoofdstuk aan de orde komen,
waarbij de nadruk wordt gelegd op classificatieproblemen in het voortgezet onderwijs.

2 Diploma-cratie
Onderwijs is de toegangspoort tot de maatschappij. In het rapport van de WRR Over
sociale ongelijkheid (1977) wordt aan het onderwijs de sleutelpositie toegekend voor
de toedeling van schaarse goederen, die in hoge mate de maatschappelijke ongelijkheid
bepaalt: beroep, inkomen en prestige. Het onderwijs doet dit in zeer grote mate door
samenvattende eindoordelen in de vorm van een diploma af te geven. Werkgevers
en overheid honoreren deze eindoordelen door expliciet te vragen naar of te letten
op deze diploma's. Aanvangssalarissen en carrièrevooruitzichten zijn vaak wettelijk
gebonden aan het bezit van een diploma. Ongediplomeerden zijn, althans in de
Nederlandse samenleving, een zielige en verdachte categorie.
Het diploma geeft twee belangrijke dingen aan: de inhoud van het geleerde en een
aanduiding van het niveau. Het is onduidelijk welk van deze twee aanduidingen voor
de werkgevers en de wijdere samenleving de belangrijkste waarde vertegenwoordigt.
Als bankinstellingen momenteel voor hun doorsneepersoneel niet meer volstaan met
MAVO-gediplomeerden, maar steeds vaker ten minste HAVO eisen, doen zij dit niet
zozeer om de inhoudelijke verschillen tussen deze twee typen, maar vooral omdat
aan een HAVO-diploma een hoger intelligentieniveau en flexibeler leervermogen
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voor nieuwe taken wordt toegedacht. Het LTS-diploma heeft aan waarde ingeboet,
niet omdat de daar geleerde handvaardigheden of vakbekwaamheden niet langer
gewenst zijn, maar omdat er het stempel van een restgroep - qua niveau - op is gezet.
In het gehele onderwijsstelsel vormen inhoud en niveau een subtiele combinatie.
In het basisonderwijs wordt in principe aan een ieder dezelfde stof geleerd en krijgt
een ieder hetzelfde diploma dat recht geeft op vervolgonderwijs. Formeel worden
nog geen onderscheidingen gemaakt. Er wordt wel informeel onderscheiden in het
advies van de leerkracht voor het te volgen voortgezet onderwijs. Na dit advies
scheiden zich voor het eerst de wegen der leerlingen. De klasgenootjes van de lagere
school gaan uit elkaar: onderscheiding brengt scheiding teweeg.
Het voortgezet onderwijs draagt nog altijd de sporen van het standenonderwijs in
de negentiende eeuw. Het gymnasium was er voor de ‘betere stand’, de HBS voor de
handeldrijvende middenstand en de ambachtsschool voor de ‘lagere standen’ de
werkenden. Niveauverschillen vielen samen met inhoudsverschillen: Algemene
vorming (Bildung) voor de bloem der natie. Beroepsvorming (Ausbildung) voor de
rest.
In het huidige, door sommige maatschappelijke groepen fervent verdedigde
categoriale systeem van voortgezet onderwijs, gaat het niet meer primair om
inhoudsverschillen. De leerlingen of hun ouders kiezen niet meer voor het gymnasium
omdat zij later Grieks, Latijn of Frans zo hard nodig hebben, maar vermoedelijk
omdat het nog steeds als een van de beste schooltypen bekend staat: het is een sociaal
distinctiemiddel voor behoorlijk tot zeer behoorlijk begaafde leerlingen. Het
categoriale systeem is vooral een niveau-aanduiding geworden en het functioneert
ook als zodanig. Ondanks het feit dat de Mammoetwet een doorbreking van strakke
grenzen tussen de schooltypen beoogde, is er nauwelijks sprake van doorstroming
of doorverwijzing van het beroepsonderwijs naar het algemeen vormend onderwijs
of van het meer algemeen vormend onderwijs naar het voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs. Er is verwijzing in omgekeerde richting, een verschijnsel
waarvoor de deskundigen de duidelijke naam ‘afstroom’ hebben gevonden. Bij de
schoolkeuze in het huidige voortgezet onderwijs spelen de aard en de bijzondere
geschiktheid of affiniteit van de leerlingen voor bepaalde inhouden een ondergeschikte
rol. De theoretisch of praktisch ingestelde leerlingen gaan niet naar respectievelijk
gelijkwaardige theoretische of praktische schooltypen, zoals het gymnasium of het
technisch lyceum, maar men kiest voor het hoogst bereikbare. Liever MAVO dan LTS,
liever HAVO dan MTS, ook al zouden veel leerlingen in die laatste schooltypen wellicht
beter op hun plaats zijn. In de legitimering van het categoriale systeem is derhalve
een opvallende verandering opgetreden. Niet meer de verschillen in inhoud (die
steeds meer vervagen) of in opleidingsdoel rechtvaardigen het bestaan van
verschillende schooltypen, maar de verschillen in aanleg en intelligentie. Schooltypen
zijn ‘gemakkelijk’ of ‘moeilijk’. De tweedimensionele functie van het diploma is tot
één dimensie versmald.
De verschillende in het voortgezet onderwijs behaalde diploma's geven recht op
verschillende, hiërarchisch gelaagde mogelijkheden voor verdere vorming. Zonder
vwo geen universiteit, zonder HAVO geen hoger beroepsonderwijs, zonder MAVO
bijna geen middelbaar beroepsonderwijs. Het is dus niet te veel gezegd dat binnen
het onderwijssysteem, dat als geheel als sleutelinstitutie voor de maatschappelijke
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gelaagdheid fungeert, het voortgezet onderwijs bij uitstek de sorteerfunctie heeft
toebedeeld gekregen. In de praktijk valt in Nederland de belangrijkste beslissing
voor het op latere leeftijd op te maken algemeen klassement van de samenleving
reeds op twaalfjarige leeftijd. Velen blijken dan - in wielertermen - de slag gemist
te hebben en vinden nooit meer de aansluiting bij de kopgroep. Vele belanden in de
bezemwagen.
Het universitair onderwijs in Nederland wordt in contrast met het voortgezet
onderwijs juist weer gekenmerkt door afwezigheid van selectie. Eenmaal
gediplomeerd met vwo of gymnasium, moet elke leerling toegelaten worden. Geen
classificaties vooraf door middel van vergelijkende examens of sollicitaties en geen
grote verschillen achteraf. De Nederlandse universiteiten worden geacht overal
hetzelfde niveau te halen en hetzelfde onderwijs in de diverse wetenschappen gegeven
te hebben. Afgestudeerden in zeer uiteenlopende vakken krijgen nagenoeg hetzelfde
aanvangssalaris bij de overheid en iedere afgestudeerde gaat behoren tot de sociaal
herkenbare groep ‘academisch gevormden’. Grosso modo wordt er weinig naar
inhoud en niveau geclassificeerd. Een gediplomeerd jurist uit Maastricht, Rotterdam,
Amsterdam of Leiden heeft formeel volstrekt gelijke toegang tot de advocatuur en
de rechterlijke macht. Maar net als bij de in- en uitstroom van het basisonderwijs
gaan informele selecties de rol van formele classificaties overnemen.
In dit opzicht is een dubbele vergelijking met de Verenigde Staten op zijn plaats.
Het voortgezet onderwijs aldaar heeft veel meer de sociale kenmerken van ons
basisonderwijs: bijna iedereen gaat er heen en bijna iedereen komt er gediplomeerd
van af - zij het met verschillen in tempo waarin men de weg heeft afgelegd. Het
universitaire onderwijs daarentegen vertoont in de Verenigde Staten de sterke
gelaagdheid van het Nederlandse voortgezet onderwijs: je gaat zoveel mogelijk naar
de ‘beste’ universiteit of de hoogst bereikbare, zoals men in Nederland naar de ‘beste
school’ gaat. Universiteiten verschillen opvallend in aanvang, selectie van leerlingen
en in hun onderlinge classificaties. Topuniversiteiten leveren de topjuristen,
topchemici en topambtenaren. Een diploma aan een tweede- of derderangs universiteit
verschaft geen gegarandeerde toegang tot de belangrijke andere opleidingsinstituten.
Niet toegelaten worden tot een van de goede universiteiten betekent daar dat men
rond het achttiende jaar de slag en de definitieve aansluiting mist. Naast deze
structurele verschillen en de manier van classificeren in en via het onderwijs is nog
een ander aspect van belang.
Omdat in de Verenigde Staten weinig formele verschillen toegekend worden in
het voortgezet onderwijs, spelen velerlei informele mechanismen een belangrijke rol
in de toegang tot het sleutelinstituut. De locatie van de school en de maatschappelijke
achtergrond van de ouders vormen een zodanig informeel onderscheidend kenmerk,
dat de keuze voor een ‘goede’ school in het voortgezet onderwijs veelal samenvalt
met of in vele gevallen vooraf gaat aan de keuze van een ‘goede’ woning of
woonbuurt. Ouders verhuizen met het oog op de gewenste scholing voor hun kinderen.
Het is duidelijk dat wie de maatschappelijke bronnen als inkomen, werk en geld
ontbreekt om deze cruciale ‘keuzen’ te maken, in de classificatierace afvalt.
Maatschappelijke voordelen bepalen de schoolse oordelen.
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Hoe kan men nu deze twee hier globaal getypeerde onderwijssystemen beoordelen
naar hun classificatie-effecten? Ogenschijnlijk lijkt het tijdstip van definitieve
klassering via een min of meer gelijkwaardig voortgezet onderwijs in de Verenigde
Staten gunstig voor sociale mobiliteit en een betere spreiding van onderwijskansen.
Maar de werking van maatschappelijke achtergronden en daarop georiënteerde
informele toegangs- en toewijzingsprocessen doen dit voordeel weer grotendeels
teniet.
Omgekeerd lijkt het Nederlandse categoriale stelsel van voortgezet onderwijs sterk
elitair gericht, maar als leerlingen uit lagere milieus eenmaal om welke reden dan
ook op het hogere gekwalificeerde schooltype terecht komen (en zich daar kunnen
handhaven) dán vallen de voordelen van dat schooltype in hun lagere ontplooiing
en klasseringen ook hun toe. Elke universiteit staat open voor de VWO-gediplomeerden
en het gevecht om de juiste plek voor het aantrekken van de maatschappelijke sprint
is niet meer zo hevig. Deze leerlingen komen in Nederland in de kopgroep, ongeacht
hun maatschappelijke achtergronden. Een illustratief voorbeeld voor dit mechanisme
vormt de groep van van huis-uit katholieke intellectuelen, aan wie via de
toegangspoort van een klein-seminarie toevallig de voordelen van een
gymnasiumopleiding, die zij van huis uit vermoedelijk nooit zouden hebben gevolgd,
toevielen. Voor zeer velen heeft dit toeval gewerkt als mechanisme van sociale
mobiliteit, zodat de achterstand van katholieken in het universitaire onderwijs - eens
de reden voor de oprichting van een eigen, bijzondere, universiteit - volstrekt is
ingelopen. Algemener gezegd: wanneer de vele hindernissen tot de ‘betere’ school
eenmaal genomen zijn, krijgen de overige informele maatschappelijke mechanismen
minder invloed op de maatschappelijke kansen, omdat men zich kan beroepen op de
rechten die de formele classificatie verschaft. Voor het begaafde arbeiderskind is
een plaats op de ‘beste school’ het ideaal. Men kan theoretisch bij het verbeteren van
de gelijkheid in en door het onderwijs twee kanten uit: ófwel de toegangswegen tot
de beste schoolsoorten drastisch voor een ieder verbeteren maar de schoolsoorten
als streng classificatiesysteem handhaven, ófwel de informele maatschappelijke
invloed op de toegangswegen laten voortbestaan, maar dan de strenge selectie via
het classificiatiesysteem verminderen. De selectie aan het begin wordt dan omgezet
in selectie onderweg of aan het eind. De kritiek op het categoriale systeem van
voortgezet onderwijs in Nederland komt juist neer op het feit dat het twee elkaar
versterkende eigenschappen behelst: informele maatschappelijke invloed op de
toegangswegen gaat gepaard met een streng, hiërarchisch classificatiesysteem.
Met het voorbeeld van het voortgezet onderwijs kan ook de algemene problematiek
van classificatie en beleidsclassificatie worden geïllustreerd:
- Selectie en classificatie aan het begin kunnen permanente beoordeling en
classificatie onderweg minder noodzakelijk maken, hetgeen de vrijheid van de
beoordeelden groter maakt (toepassingen: de WAO en de voorwaardelijke
financiering).
- Formele classificaties komen de gelijkheid en rechtvaardigheid ten goede, mits
de toegang tot het classificatiesysteem gewaarborgd is. Indien dit niet het geval
is, versterken formele classificaties de informele invloeden vanuit de
maatschappij (toepassing: voorgezet onderwijs, rechtsbedeling, vrijstelling of
uitstel militaire dienst).
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- Bij afwezigheid van formele classificaties zullen informele oordelen en
beoordelingen (inclusief de maatschappelijke vooroordelen) de plaats van
classificaties innemen. Deze informele beoordelingsmechanismen zijn zeer
gevoelig voor maatschappelijke invloeden vanuit de bestaande sociale
ongelijkheid. Hier treedt de keiharde triade op: maatschappelijk bevoordeeld beter beoordeeld - opnieuw maatschappelijk bevoordeeld. (Toepassingen: de
werking van de arbeidsmarkt, discriminatie van minderheden, onderwijssystemen
als geheel, de inkomensverdeling).

3 Classificaties en de strijd om de middenschool
De indringende werking van maatschappelijke invloeden op de schoolkeuze en op
de beoordelingen tijdens de schooltijd heeft geleid tot allerhande pogingen om zowel
het schoolsysteem als het beoordelingssysteem te veranderen. In zekere zin worden
alle sociale processen van de voor- en nadelen van classificatie en de sociale gevolgen
ervan gedemonstreerd in het Nederlandse categoriaal opgezette systeem van
voortgezet onderwijs. Gemaakte onderscheidingen tussen scholen worden weldra
definitieve sociale scheidingen. Ook binnen een school of scholengemeenschap wordt
het onderscheid tussen klassen heel vaak een gelaagde samenleving: VWO'ertjes
kijken niet meer om naar de MAVO-klantjes en beide groepen gaan al spoedig niet
meer met elkaar om. De leerkrachten van beide schooltypen gedragen zich nogal
moeizaam in één lerarenkamer. Binnen één klas ten slotte zijn de wekelijkse toetsen
voldoende om beleidsclassificaties vanuit de schoolleiding of de onderwijsbureaucratie
ten behoeve van de voortgangscontrole te veranderen in een bestaande sociale realiteit
van een strakke hiërarchie van ‘the best and the brightest’. In hoeverre kan men bij
al deze bestaande en gehanteerde vormen van classificatie reële verschillen goed
onderscheiden van geconstrueerde of zelfs volledig artificiële verschillen? Ook in
het onderwijs kan een klein verschil grote gevolgen hebben.
In hoeverre zou een radicale doorbreking van de bestaande vormen van voortgezet
onderwijs een andere praktijk van beoordeling van leerlingen en daarop gebaseerde
schoolloopbanen en levenslopen opleveren?
De middenschoolidee beoogt in haar volledige opzet zowel een doorbreking van
de categoriale classificaties tussen scholen alsook een (gematigde) doorbreking van
de beoordelingen binnen scholen of binnen klassen. Ook de loutere onderscheidingen
in traditionele vakgebieden - die zelf weer hiërarchische classificaties opleveren als
‘serieuze’ versus ‘pretpakketten’ - zouden moeten worden doorbroken.
In zeer algemene termen wil men met de middenschoolidee een bestaande
differentiatie in een systeem integreren om binnen de nieuwe integratie weer
differentiaties langs andere beoordelingslijnen aan te brengen. In de meest vergaande
ideeën zouden zelfs deze nieuwe vormen van differentiatie niet moeten plaatsvinden,
bevreesd als men is dat elke differentiatie - bij voorbeeld via een cultureel vak als
Frans of Latijn - weer een oude op milieu gebaseerde classificatie tot stand zou
brengen. De dynamiek van onderscheiding en scheiding is hardnekkig.
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De idee van integratie van het voortgezet onderwijs is als beleidsdoel echter weinig
bestreden geweest en heeft zelfs meer dan twintig jaar het officiële onderwijsbeleid
uitgemaakt. Veel verschil van mening is er geweest over de mate van integratie, het
moment van differentiatie en de relatie tussen differentiatie en classificatie in rechten
op vervolgonderwijs. Concreter: wordt er gekozen voor een brugklas van geheel niet
van tevoren geteste of getoetste leerlingen? Duurt de brugperiode een, twee of drie
jaar? Blijven differentiaties gedurende die periode uit en verlaten aan het einde van
een voorgestelde middenschool alle leerlingen de school met een diploma dat men
met goed gevolg het onderwijs heeft afgelegd? Worden al deze concrete vragen
ontkennend beantwoord, dan wordt gekozen voor bepaalde vormen van differentiatie
met bijgaande classificaties van leerlingen.
De Mammoetwet, die een betere integratie en doorstroming tussen de schooltypen
beoogde, kwam uiteindelijk neer op de uitvoering van twee soorten brugklas, namelijk
één voor het algemeen vormend onderwijs en één voor het beroepsonderwijs. De
brugklassen duren een of twee jaar en geven op de meeste scholen een spoedige
indeling van de leerlingen na het eerste trimester. De met deze indeling gepaard
gaande classificatie is derhalve van groot belang.
Uit het CBS-cohortonderzoek in 1977, waarbij 37.280 leerlingen betrokken werden,
kwamen de resultaten van deze indelingen betrekkelijk goed aan het licht. Ten eerste
werden van de leerlingen via specifieke toetsen het intelligentie- en prestatieniveau
gemeten. Ten tweede beschikte men over het door docenten gegeven advies aan het
einde van de basisschool. Ten derde wist men het feitelijk gevolgde onderwijs en
het verloop van de schoolloopbaan. Van Herpen en Thijssen tonen op basis van de
gegevens uit dit onderzoek aan dat de prestatiescores van de leerlingen uiteenlopen
naar sociaal milieu, maar dat daar bovenop het advies van de docent alsook de
milieukenmerken een belangrijke en blijvende differentiërende werking behouden
(Van Herpen en Thijssen 1984). De door docenten gegeven adviezen blijken
significant te verschillen naar milieu, ondanks gelijke prestatiescores, en de adviezen
blijken ook verschillend te worden opgevolgd. Van alle onderzochte leerlingen bleek
27 procent van de arbeiderskinderen het hoogste prestatieniveau te bereiken, tegen
41 procent uit de middengroepen en 52 procent uit de hoogste groepen. De schoolsoort
waarop men vervolgens terecht komt hangt vanzelfsprekend samen met deze scores,
hoewel het voorkomt dat sommige leerlingen met de hoogste scores na drie jaar nog
op MAVO en LBO zitten.
Van de leerlingen met een VWO-advies en afkomstig uit de hogere milieus zit 82
procent na drie jaar op het VWO. Voor kinderen van lagere employés en ongeschoolde
arbeiders bedragen deze percentages respectievelijk 71 procent en 58 procent.
Onafhankelijk van de prestatiescores en het advies van de onderwijzer is dus nog
een selectiemechanisme werkzaam.
Juist de combinatie van objectieve classificatie via CITO-toetsen met de adviezen
van het onderwijzend personeel is hier voor het onderwerp ‘classificatie’ van belang.
Immers een vergelijking tussen het onderzoek in 1977 en een dergelijk onderzoek
in 1965 toont dat in deze periode een aflopende tendens tot milieuspecifieke
schoolloopbanen is te constateren. Dit zou mede kunnen voortkomen uit de
stelselmatiger
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gehanteerde objectieve toepassingen bij iedere leerling en de daarop gebaseerde
classificatie. Toch is ongelijkheid van kansen nog verre van verdwenen, want Van
Herpen en Thijssen concluderen:
1. Kinderen uit lagere milieus halen bij een prestatietoets mindere resultaten dan
kinderen uit hogere milieus;
2. Bij gelijke prestatiescores krijgen kinderen uit lagere milieus lagere
schooladviezen van de onderwijzer;
3. Bij gelijk advies hebben de kinderen uit lagere milieus een ongunstiger
schoolloopbaan (Van Herpen en Thijssen 1987: 414-428).
De geslachtsspecifieke selectie is in de periode 1965-1977 wel duidelijk verdwenen,
de milieuspecifieke is verminderd, maar nog steeds aantoonbaar aanwezig.
In het bestaande categoriale systeem van voortgezet onderwijs heeft een formele
classificatie via CITO-toetsen een ongelijkheidsverminderende rol gespeeld (conclusie
1) en heeft een informele classificatie van de onderwijzersadviezen een zekere
ongelijkheidsbevestigende rol gespeeld (conclusie 2). Deze beide classificatiesystemen
verhinderen echter niet dat andere factoren nog grote invloed blijven uitoefenen op
de schoolloopbanen van kinderen (conclusie 3).
Tegen deze feitelijke achtergrond kan een streven naar uitstel van beroeps- en
schoolkeuze van twaalf jaar naar achttien jaar nog steeds een belangrijke, ongelijkheid
verminderende, rol spelen.

4 Algemene basisvorming in het voortgezet onderwijs en
classificatieproblemen
Als men de kans krijgt een nieuw systeem van voortgezet onderwijs te ontwerpen,
hoe gaat men dan om met de te verwachten classificatieproblemen? Een van de
problemen in het WRR-rapport Basisvorming in het onderwijs had betrekking op de
spanning die er bestaat tussen de idee van algemeenheid in basisvorming en de
bijzondere kenmerken van diverse groepen leerlingen. Algemeenheid betekent in
principe hetzelfde onderwijs aan alle leerlingen, zonder bij voorbaat bepaalde groepen
hiervan uit te sluiten. Het rapport noemt vijf beweegredenen om de algemene
basisvorming te verlengen tot drie of vier jaar na de basisschool: 1) de gewenste
verhoging van het onderwijspeil van iedereen; 2) de eisen van economische en
technologische modernisering; 3) de cultuur-politieke noodzaak van co-educatie in
een pluriformer wordende samenleving, zowel naar etnische als naar culturele
levensstijl; 4) het verminderen van ongelijkheid in en door het onderwijs, waarvoor
uitstel van een definitieve schoolkeuze op twaalfjarige leeftijd een lang gekoesterd
onderdeel van het overheidsbeleid is; 5) een herwaardering van het beroepsonderwijs,
dat niet de bezemwagen mag worden voor de maatschappelijke uitvallers in de grote
ronde van Nederland.
Bij aanvaarding van de idee en noodzaak van een verlenging van de algemene
basisvorming worden in feite drie integratieprocessen op gang gebracht. Ten eerste
de integratie van leerlingen die nu nog in verschillende schooltypen verschillende
soor-
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ten onderwijs krijgen. Ten tweede de integratie van kennis- en vakgebieden en ten
derde de integratie van schoolorganisaties. Deze drie vormen van integratie zullen
niet eenvoudig tot stand komen, gegeven de impliciete en expliciete classificatie die
nu nog aan leerlingen, vakken en scholen wordt toegekend. Integratie leidt derhalve
snel tot interne differentiatie: de erkenning dat binnen een in principe geïntegreerd
systeem van voortgezet onderwijs toch individuele verschillen erkend moeten worden.
In zekere zin volgt de noodzaak tot interne differentiatie uit de wens te komen tot
verlenging van de algemene basisvorming. Immers, wanneer men alle leerlingen
langer bij elkaar houdt in één systeem, zullen de aanwezige en zich manifesterende
verschillen tussen leerlingen steeds grotere spanning geven. In theorie zou een
algemene basisvorming van bij voorbeeld drie jaar (voor de leeftijdsgroep van
5-8-jarigen) weinig noodzaak hebben tot onderlinge differentiaties. Maar als de
algemene basisvorming tien jaar gaat duren (tot 15-16-jarige leeftijd), zullen de
verschillende intelligentieniveaus en de verschillende voorkeuren voor school en
beroep steeds sterker de aandacht vragen. Het principe van algemeenheid wordt in
de praktijk omgevormd tot een zodanige differentiatie, dat daar geen definitieve
classificatie voor de rest van het leven van uitgaat. Anders zou van het principe van
algemeenheid geen sprake meer zijn.
Het rapport gaat daarom ook uitvoerig in op alle vormen van differentiatie: naar
duur van de vorming, naar geprefereerde specialisaties, naar instructiewijzen, naar
niveaus en naar afsluitende examens.
Hierbij gaat het vooral om de verhouding tussen differentiatie en classificatie:
wanneer slaat een op goede gronden te maken differentiatie - bij voorbeeld naar
voorkeur voor een bepaald beroep - om in een op vele andere manieren terugkerende
classificatie, een ordeningsinstrument, waarmee ‘rechten’ en ‘verdere kansen’ worden
uitgedeeld of definitief worden ontzegd? Concreet komt daarbij de vraag naar voren
of de algemene basisvorming zou moeten worden afgesloten met een formeel examen
op één, twee of meer niveaus.
In het rapport wordt gekozen voor een formele afsluiting op twee niveaus. Andere
mogelijkheden waren uiteraard: geen formele afsluiting; afsluiting op slechts één
niveau; afsluiting op ten minste drie niveaus. Voor het vraagstuk van classificatie is
het afsluitingsprobleem het belangrijkst.
Het rapport geeft vier argumenten voor een dergelijke afsluiting (die wellicht
gegeneraliseerd kunnen worden naar andere classificatieproblemen):
1. Zonder formele afsluiting kunnen grote en onoverzichtelijke verschillen ontstaan
in de basisvorming in verschillende scholen.
2. Zonder formele afsluiting hebben leerlingen met gunstige achtergrondkenmerken
(meestal uit sociaal en cultureel bevoordeelde milieus) betere informele
beoordelingskansen. In het algemeen werken vage en informele normen in het
voordeel van reeds bevoordeelden (als men alle verkeersregels afschaft hebben
de grote vrachtwagens permanent voorrang). Een formalisering van normen
kan een corrigerend effect hebben op de genoemde informele beoordelingen
door docenten. Vooral voor die leerlingen uit lagere milieus die zich qua niveau
kunnen
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meten met de betere leerlingen, hebben formele afsluitingen dan ook juist een
positief effect op hun verdere onderwijskansen.
3. Voor meisjes geldt eveneens dat informele beoordelingsnormen eerder dan
formele tot systematische vertekeningen leiden in doorverwijspatronen en
school- en beroepskeuze.
4. Afwezigheid van de formele afsluiting zal het accent in de beoordeling leggen
bij begeleidingsadviezen, die slechts controleerbaar zullen blijken te zijn voor
direct betrokkenen.

Met deze argumenten is de dynamiek van formele classificatie en informele
beoordeling goed geïllustreerd. Het rapport kiest voor formele patronen om de
classificatie controleerbaar en objectiever, rechtvaardiger, te maken. Kiezen voor
volledig informele beoordelingswijzen of voor afwezigheid van beoordeling - zoals
in sommige middenschoolvoorstellen werd gedaan - zou naar de mening van de
opstellers van het rapport dan ook geen vermindering van classificatie en
milieu-invloeden betekenen, maar slechts een vermindering van de doorzichtigheid
ervan. Formele classificatie leidt onder bepaalde omstandigheden tot grotere gelijkheid
- reden waarom een democratische overheid vermoedelijk altijd met dergelijke
formele classificaties moet blijven werken.
Een van die condities wordt in het rapport expliciet genoemd en zeer sterk
benadrukt. De ongelijkheidscorrigerende werking kan zo'n formele afsluiting op
twee niveaus alleen hebben, indien deze niveaus van onderwijs op alle scholen
worden aangeboden. Een differentiatie naar scholen die uitsluitend het hoogste niveau
of uitsluitend het lagere niveau aanbieden, zou het principe van algemeenheid en de
wens tot vermindering van ongelijkheid snel teniet doen.
Generaliserend: slechts onder omstandigheden waarin de toegang tot de formele
classificatie min of meer voor alle betrokkenen gelijkelijk aanwezig is, valt het effect
te verwachten dat formele classificaties rechtvaardig zullen functioneren. Een overheid
die wel werkt met formele classificaties maar aan deze toegangsvoorwaarden weinig
of geen aandacht besteedt, roept met een dergelijke wancombinatie meer problemen
op met betrekking tot rechtvaardigheid dan zij probeert op te lossen.

5 Het probleem van de achterblijvers: classificatie of declassering
De argumenten pro formele classificatie bij de afsluiting van de algemene
basisvorming hebben een venijnige angel, namelijk daar waar door die formele
afsluiting een definitieve streep wordt getrokken tussen leerlingen die wel en
leerlingen die niet de afsluiting met succes voltooien. Uiteraard is dit een eigenschap
van elke classificatie. Een streep scheidt een groep per definitie in tweeën. Slechts
het achterwege laten van zo'n streep kan een twee- of meerdeling ongedaan maken.
Het gevaar van definitieve tweedelingen komt vooral op wanneer men ondergrenzen
wil aangeven. In feite was dat wel door de regering als adviesaanvrager bedoeld:
‘Geef aan wat het minimale kennisniveau is dat van iedere leerling gevraagd moet
worden om zinvol als lid van

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

337
de toekomstige samenleving te functioneren’ (mijn cursivering).
In deze formulering wordt automatisch een koppeling aangebracht tussen
minimumniveau en zinvol functioneren. Maar waar legt men dan dit minimumniveau
en betekent het aanhouden ervan dat alle leerlingen die dit niveau niet (kunnen) halen
hiermee niet zinvol kunnen functioneren? Classificatie voor de algemene basisvorming
zou dan voor een bepaald gedeelte van de leerlingen per definitie een maatschappelijke
declassering, ja zelfs maatschappelijke diskwalificatie kunnen inhouden.
Men kan dit probleem van declassering oplossen door het niveau van de algemene
basisvorming zo laag te leggen dat in feite iedere leerling het zou halen (een minimum
aan lezen, schrijven en rekenen). Daarmee komen echter de eerder aangehaalde
doelstellingen van een verlengde basisvorming te vervallen en wordt het geheel erg
triviaal.
Aan de hand van de eigenlijk vanzelfsprekend in de adviesaanvraag geuite
combinatie van minimumeisen en zinvol maatschappelijk functioneren kan men de
gehele dynamiek van beleidsclassificaties aantonen. Het maken van onderscheid gaat
bijna ongemerkt over in het koppelen van morele oordelen aan de aangebrachte
classificatie: niet-klasseren is minder zinvol functioneren. Oorspronkelijk neutrale
categorieën worden in het gebruik door overheid en maatschappij allesbehalve neutrale
waarde-oordelen. Anders is niet alleen anders, maar vooral ‘minder’ of ‘erger’ en
het mindere wordt weldra minder waard. Zo ontstaat mede door beleidsclassificaties
een klasse van inferieur geachte personen: de achterblijvers in het onderwijs, de als
onbemiddelbaar achterblijvenden in de kaartenbakken van de arbeidsbureaus, de
arbeidsongeschikten, de anders-maatschappelijken, de anders gekleurden enzovoort.
Het rapport Basisvorming in het onderwijs heeft de venijnige angel uit de
adviesaanvraag weliswaar gesignaleerd door te schrijven dat voor personen zonder
een minimum aan kennis van Engels, wiskunde, Nederlands en muziek wel degelijk
mogelijkheden tot zinvol functioneren als lid van de samenleving open staan. Maar
of de dynamiek van onderwijs en arbeidsmarkt zich zal onttrekken aan de morele
kwalificaties van onderwijsclassificaties valt te betwijfelen. Wellicht om deze diepere
gronden tekende de dichter J.C. van Schagen in heel zijn werk blijvend protest aan
tegen de maatschappij die slechts kan bestaan bij het maken van onderscheidingen.
‘Niets is dat niet goddelijk is
daarom wil ik niets uitzonderen
ik geef geen namen’
(uit J. VAN SCHAGEN, Narrenwijsheid)
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28 Wetenschappelijke advisering en politieke besluitvorming: aan
de hand van het WRR-rapport over basisvorming
1 Inleiding
Het gebruik van wetenschappelijke informatie in bestuurlijke en politieke
besluitvorming is een oud thema, dat in dit hoofdstuk aan de hand van het concrete
voorbeeld van het WRR-rapport Basisvorming in het onderwijs wordt onderzocht.
Het thema is inderdaad oud (Socrates en Plato hadden al ideeën over de rol van kennis
bij het handelen) maar tegelijk springlevend, getuige de grote opmars van
contractresearch en de hardhandige pogingen van het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen om de universiteiten en het universitaire onderzoek meer marktgericht
te maken. Aan al deze pogingen ligt vaak stilzwijgend de vooronderstelling ten
grondslag dat meer of betere kennis betere beslissingen, beter handelen of beter
lopende maatschappelijke instanties teweeg zal brengen. Aan de instelling van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het begin van de jaren
zeventig valt hetzelfde optimisme ten aanzien van het benutten van kennis af te lezen.
De rol van de wetenschap in de moderne samenleving is aldus overheersend en niet
meer weg te denken.
Enige scepsis is hier echter wel op zijn plaats. In januari 1984 besteedde Beleid
& Maatschappij bij het tienjarig bestaan speciale aandacht aan dit thema. De teneur
van dit nummer was vooral ontnuchterend; het artikel van Daudt kan als voorbeeld
dienen (Daudt 1984). Ook mijn bijdrage aan dat nummer, onder de titel ‘De kloof
tussen weten en willen’ was overwegend sceptisch (Schuyt 1984, in deze bundel
hoofdstuk 25). Het aantal conflicten in de wereld, groot en klein, wordt niet minder
door méér en betere kennis over conflictprocessen, zoals meer en betere kennis van
het schaakspel ook niet minder conflicten en probleemsituaties oplevert, maar wel
mooiere partijen, waar meer van te genieten valt. Meer kennis vermeerdert smart en
we hebben dan ook behoefte aan een ‘aestétique du mal scientifique’. Die bijdrage
kan vergeleken worden met mijn bijdrage in het allereerste nummer van Beleid &
Maatschappij in 1973 over wetenschappelijk onderzoek en justitieel beleid (Schuyt
1973).
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Ook toen constateerde ik op één beleidsgebied het bestaan van ‘two cultures’ met
soms onoverbrugbare kloven, maar het artikel kwam uit op het formuleren van enkele
voorwaarden waaraan vooral het overheidsbeleid zou moeten voldoen, wil het
adequater gebruik maken van sociaal-wetenschappelijke informatie. Naar mijn mening
toen zou het overheidsbeleid vooral eerst explicieter en doordachter geformuleerd
moeten worden om vervolgens beter de missing links en de noodzakelijk nog verder
te verwerven wetenschappelijke kennis te kunnen aanwijzen. Wetenschappelijk
onderzoek zou zo een gevolg van goed beleid zijn; de relatie ligt niet andersom. Dat
was rijkelijk optimistisch, omdat de totstandkoming van overheidsbeleid niet zo
soepel, expliciet en rationeel verloopt.
De relatie tussen wetenschappelijke informatie en overheidsbeleid is dus veel
problematischer dan vaak wordt aangenomen en er zijn goede redenen van
voornamelijk staatsrechtelijke aard om de relatie ook meer problematisch te houden.
De relatie tussen wetenschap en beleid lijkt op een slecht lopend huwelijk: mét elkaar
deugen ze niet, zonder elkaar meugen ze niet. Het is daarom de moeite waard om de
nu zichtbaar geworden relatie tussen het rapport over basisvorming en het toekomstig
onderwijsbeleid, te onderzoeken, nog net in de periode dat een wetsvoorstel aan de
Tweede Kamer nog niet definitief afgesloten is. Daartoe worden hier drie vragen
behandeld. De eerste is die naar het wetenschappelijk karakter van het rapport.
Vervolgens: hoe werden de twistpunten beslecht, op grond van wetenschappelijke
of op grond van politieke overwegingen? Deze vraag kan zowel worden gesteld voor
de twistpunten in het rapport als voor de reacties op het rapport. De twistpunten
waarop hier wordt ingegaan, zijn de niveaudifferentiatie, de formele afsluiting, de
kwestie van de leergebieden en de structuur. Ten slotte: Wat zijn in het voorbeeld
van Basisvorming in het onderwijs de grenzen van de wetenschappelijke advisering
geweest?

2 Negen hindernissen bij het gebruik van wetenschappelijke informatie
in overheidsbeleid
Enkele jaren geleden publiceerden vijf onderzoekers een lijst van problemen voor
het effectief gebruik van wetenschappelijke kennis (cf. Hammond et al. 1983). Deze
lijst gaat vooraf aan de behandeling van de drie genoemde vragen, omdat de algemene
problemen mooi geïllustreerd lijken te worden in dit ene geval. De negen hindernissen
zijn als volgt kort samen te vatten.
1. Er bestaat steeds ambiguïteit met betrekking tot de wetenschappelijke informatie
én met betrekking tot de sociale waarden. Het rationele beslismodel
vooronderstelt duidelijkheid, die er in verreweg de meeste gevallen niet is.
2. Wetenschappelijke informatie berust op waarschijnlijkheidsoordelen:
bestuur-lijk-politieke besluitvorming vereist bijzondere, directe keuzen uit
gefixeerde en elkaar vaak uitsluitende alternatieven.
3. Beleidsmakers gebruiken de wetenschappelijke informatie in een politieke
context, vaak met inbegrip van persoonlijk-politieke loopbaanbelangen.
4. Het gebruik dat beleidsmakers maken van wetenschappelijke informatie is niet
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5.

6.

7.
8.

9.

analytisch, maar quasi-rationeel en gericht op synthetische oordeelsvorming.
Oordeelsvorming loopt langs andere cognitieve wegen dan analytische
kennisverwerving.
De methode om wetenschappelijke informatie in te winnen, uit de veelheid van
beschikbare informatie, verloopt via persoonsafhankelijke mechanismen.
Reputatie van onderzoekers is vaak belangrijker dan de informatie zelf. Men
wordt daardoor erg afhankelijk van welke wetenschappelijke informant men
vraagt.
Er is véél meer wetenschappelijke informatie voorhanden dan beleidsmakers
kunnen verwerken en gebruiken. Het effectief gebruik van kennis veronderstelt
een foutloos parcours tussen kennis en gebruik. In feite worden er tijdens dit
parcours vele, vele begrijpelijke en menselijke fouten gemaakt.
Cruciale experimenten kunnen bijna nooit gedaan worden.
Wetenschappelijke informatie kan zelden betrouwbaar gegeneraliseerd worden
van de ene beleidssituatie naar de andere, en van de ene onderzoeksituatie naar
de andere.
Wetenschappelijke informatie is per definitie onzeker en incompleet (Hammond
et al. 1983: 287-297).

3 Wat is het wetenschappelijke karakter van het rapport?
De vraag naar het wetenschappelijke karakter van het WRR-rapport lijkt overbodig.
Toch is ook op dit punt kritiek op het rapport geuit. Daarom is het nuttig in te gaan
op de kritiek dat de analyses en aanbevelingen in het rapport weinig of niets met
wetenschap te maken hebben en dat het rapport juist een slecht voorbeeld is hoe
wetenschapsbeoefenaren zich als hofeconomen en hofsociologen laten gebruiken.
Deze kritiek werd op het congres over het rapport in Ede geuit door de econoom
Bomhoff en werd ook in het NRC-Handelsblad verwoord. Ook Van Kemenade
betwijfelde in een interview in de Volkskrant het wetenschappelijke karakter: ‘Door
het advies om wel de inhoud, maar niet de opzet van de onderbouw van het voortgezet
onderwijs te veranderen heeft de WRR een politieke en geen wetenschappelijke keuze
gemaakt’. Deze kritieken tonen aan dat over het wetenschappelijke karakter van het
rapport getwist kan worden. Dit is mede een gevolg van verschil van mening over
de vraag wat als wetenschappelijk betiteld kan worden. Er bestaan verschillende
inzichten over de verhouding tussen politieke overtuigingen, persoonlijke opvattingen,
mensbeelden en wetenschappelijke analyse en inzichten. Vooral bij een onderwerp
als het onderwijs zullen persoonlijke opvattingen en mensbeelden een rol kunnen
spelen. Visies op opvoeding en onderwijs zijn ook meestal sterk normatief gericht:
het gaat om de vorming en dus normering van mensen. Men zou zich zelfs kunnen
afvragen of het onderwerp zich eigenlijk wel voor wetenschappelijke advisering
leent.
Het is mijn vaste overtuiging - gesterkt door de ervaringen met het onderwijsrapport
- dat de rol van wetenschappelijke analyse en advisering bij maatschappelijke
vraagstukken nuttig en nodig is. Vervolgens is het mijn vaste overtuiging dat deze
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voorgrond treedt dan het maatschappelijke of quasi-politieke. Dit veronderstelt echter
wel een niet al te rigide uitleg van het begrip ‘wetenschappelijk’ en een loslaten van
de te snelle identificatie van de termen ‘wetenschappelijk’ en ‘mechanische
rationaliteit’. Ik prefereer een omschrijving van het wetenschappelijke, die gaat in
de richting van de onafhankelijke, niet primair door maatschappelijke belangen
ingegeven reflectie op vraagstukken, die, aan ervaring en onderzoek getoetst, tracht
te komen tot de weergave van voorlopig als waar aangenomen uitspraken. Het
wetenschappelijke karakter van het rapport kan men vooral terugvinden in de analyse
van de stand van zaken in het onderwijs, in de presentatie van dilemma's in het
onderwijsbeleid en in de toetsing - aan de hand van bestaand onderzoek - van de vele
beweringen over de zogenaamde middenschool.
De wetenschap kan een bijdrage leveren door een afstandelijke, onbevooroordeelde
analyse te geven. Bij de keuze van het te analyseren materiaal kunnen bewuste of
onbewuste vooroordelen een rol spelen, maar in het ‘sine ira et studio’ weergeven
van standen van zaken ligt de bijdrage. Het rapport doet dit naar mijn mening op
vele plaatsen. In vergelijking met politici en ambtenaren is de WRR vrijer in het
analyseren van belangrijke beleidsvraagstukken. Hij hoeft niet zoals de policitus
altijd een schuin oog te houden naar een electoraat bij het presenteren van zaken of
het zeggen van dingen. Het rapport over de sociale zekerheid van de WRR is hier een
voorbeeld van. De WRR hoeft ook niet, zoals ambtenaren, steeds beducht te zijn op
de kritische blik van hoger geplaatsten of het formele gezag. Aan een dergelijke, in
principe ongebonden analysemogelijkheid - die de WRR overigens met alle andere
vormen van wetenschapsbeoefening gemeen heeft - bestaat behoefte.
In het formuleren en presenteren van dilemma's levert het rapport een
wetenschappelijke bijdrage. Als wetenschap ook, naar de woorden van Van de Geer,
het leren denken in alternatieven is, is het systematisch analyseren van een
ingewikkeld vraagstuk in in zichzelf tegenstrijdige keuzemogelijkheden een bij
uitstek wetenschappelijke bijdrage. Het rapport geeft echter aan dat de definitieve
keuze in de dilemma's zelf niet-wetenschappelijk tot stand kan komen. Het laat in
feite de grote ambiguïteit in sociale waarden in en om het onderwijs zien, zowel in
de dilemma's als nogmaals in hoofdstuk zes van het rapport bij het zogenaamde
Fishkintrilemma. De ambiguïteit werd als een van de hindernissen genoemd bij het
effectief gebruiken van wetenschappelijke informatie. Weliswaar zal de ambiguïteit
in sociale waarden nog geruime tijd blijven bestaan, maar het systematisch analyseren
van deze ambiguïteit kan een belangrijke bijdrage zijn van de wetenschap. Politici
en over deze onderwerpen spraakmakende figuren in de samenleving (denk aan de
media) zijn daar naar mijn mening veel minder toe in staat.
In hoofdstuk zes van het rapport wordt getracht een aantal beweringen over de
superioriteit van het ene boven het andere schoolstelsel te toetsen aan de hand van
bestaand onderzoek. De uitkomst van deze exercitie is dat dergelijke uitspraken geen
steun vinden in het wetenschappelijk onderzoek - dus ook niet de uitspraak van Van
Kemenade dat een niet-categoriaal stelsel de onderwijskansen voor álle leerlingen
verbetert. Ook de bewering dat vergroting van de onderwijsgelijkheid door het huidige
systeem wordt belemmerd vindt geen onvoorwaardelijke steun. Het onderzoek
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laat zien dat onderwijsgelijkheid, vooral voor meisjes wel degelijk is toegenomen in
de laatste twintig jaar, zij het dat nog steeds bepaalde sociale selectiemechanismen
kunnen worden waargenomen bij de overgang van lagere naar middelbare school.
De WRR heeft ook overdacht om de experimenten met de middenschool
wetenschappelijk te evalueren. Ondanks het gebruik van de term ‘experiment’ kan
men hier duidelijk de hindernis herkennen dat er geen cruciale experimenten kunnen
worden gedaan. De voorwaarden waaronder de scholen hebben geopereerd waren
zodanig verschillend, dat geen betrouwbare conclusies konden worden getrokken.
Er valt bijna niets over te zeggen. Misschien kan dit wel algemener worden gesteld:
ondanks het feit dat de politiek vaak experimenteersituaties initieert, hebben deze
sociale experimenten weinig te maken met systematisch opgezette wetenschappelijke
experimenten.
Ook internationale vergelijkingen hadden een geringe meerwaarde. Dit vormt een
illustratie van het gegeven dat de generalisatie van de ene situatie naar de andere vrij
voorzichtig moet geschieden. De meeste onderwijsstelsels zijn zozeer ingebed in de
eigen specifieke historische en culturele setting dat uit onderzoeken in Zweden of in
de USA slechts weinig definitieve conclusies of aanwijzingen mogen worden getrokken
voor de Nederlandse situatie. Dit gegeven wordt nogal vaak veronachtzaamd in vele
sociale wetenschappen, die zozeer beheerst worden door Amerikaanse
onderzoeksgegevens.
Het systematisch toetsen van beweringen, het pogen om zin van onzin te
onderscheiden is een belangrijke publieke functie van wetenschap. Je hoopt dat in
het politieke debat ook uitvoerig de argumenten pro en contra aan de orde komen.
Dit was voor Hannah Arendt, de politiek filosofe, zelf één van de belangrijkste
redenen om ‘de politiek’ een belangrijke plaats toe te kennen in de samenleving. Het
ideaal is de Griekse polis, waar goed geïnformeerde burgers met elkaar in openheid
en vrijheid discussiëren om vervolgens tot een gemeenschappelijk besluit te komen:
‘een wet of een beleid is een gemeenschappelijk oordeel, geen geloofsartikel, waar
iedereen zich aan moet houden. Het proces van wetgeving bevat allerhande soorten
redenen van beiden zijden. Geen persoon kan al deze redenen tegelijk aanvaarden
of voor zichzelf reserveren noch kan een van de partijen dit. Een wet of beleid moet
derhalve niet gezien worden als de overwinning van de ene preferentie op de andere
of als de overwinning van de regelmakers op de regelgevers. Samenwerking creëert
iets dat boven persoonlijke voorkeur uitgaat, iets dat onpersoonlijk of transpersoonlijk
wordt. Om te slagen vereist samenwerking eerst verdeeldheid. Het is bijna alsof er
geen wet of beleid kan bestaan, zonder dat er twijfel is en dispuut’ (Arendt, geciteerd
bij Kateb 1984: 24).
Als men nu dit ideaal van democratische besluitvorming legt naast de politieke
praktijk van twintig jaar onderwijsbeleid voor het voortgezet onderwijs, dan valt
slechts de áfwezigheid van het serieuze debat en de aanwezigheid van geloofsartikelen
op. Kennelijk versimpelt de openbare politieke besluitvorming onder invloed van
electorale en mediabelangen tot het simpel afgeven van onweerlegbare
geloofsverklaringen. Het is mijn stellige overtuiging aan het worden dat de wetenschap
en, ruimer, de wetenschapsbeoefenaren deze belangrijke publieke functie van kritische
uit-
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eenzetting en weging van standpunten van de politiek en de politici aan het overnemen
zijn. Vraag en tegenvraag, argument en tegenargument, beweringen en bewijzen,
stelling en weerlegging horen bij de wetenschap. Het zou wellicht een van de
verklaringen van de redelijke goede ontvangst van het onderwijsrapport kunnen zijn,
dat de WRR in het rapport heeft gedaan wat de politiek eigenlijk allang zelf had moeten
doen, maar daar om allerlei redenen niet meer toe in staat is. Hier zie ik dus een rol
voor de wetenschap, niet bij het beslechten van de vraagpunten, maar in het
uitzuiveren van de argumentaties en de gebezigde beweringen en zo bij te dragen tot
een kleine verhoging van rationaliteit en beschouwing. Het uitvoerig serieus nemen
van de tegenargumenten bij een bepaald onderwerp maakt derhalve ook de
wetenschappelijkheid van het rapport uit.

4 De twistpunten: politiek of wetenschappelijk beslecht?
Na deze algemene verdediging van het wetenschappelijke karakter van het rapport,
in zekere zin zelfs een verdediging van de plaats van de wetenschap, moet nu op
specifieke punten de toets der kritiek doorstaan worden. Hoe is de Raad te werk
gegaan bij de verschillende concrete twistpunten? Hier wordt een viertal van deze
punten behandeld.
Het eerste twistpunt betreft de differentiatie naar niveau. Men kan redeneren dat
algemene basisvorming logischerwijs voor iedereen hetzelfde moet zijn zoals ook
nu de lagere school geen categorisch onderscheid maakt tussen groepen van leerlingen.
Er kan dus logisch een tegenstrijdigheid gezien worden om algemene vorming op
twee niveaus voor te stellen. Sommige commentatoren hebben die tegenstrijdigheid
ook aangestipt. Van tweeën een lijkt men te redeneren: óf hetzelfde onderwijs voor
iedereen maar dan geen onderscheid, óf onderscheid, maar dan niet meer spreken
van algemene basisvorming.
Ook in de Raad is dit standpunt uitvoerig besproken. Waarom zou niet kunnen
worden volstaan met één algemeen streefniveau, dat iedereen moet kunnen halen?
Moet al hetgeen daar boven ook nog mogelijk is en dat wel moet worden aangeboden
en mogelijk gemaakt, op een of andere wijze geformaliseerd worden? Het is duidelijk
dat dit standpunt eerder door bepaalde normatieve overtuigingen wordt gedragen
dan door andere: het maken van onderscheid tussen personen met maatschappelijke
consequenties gaat menigeen nog slecht af, hoewel in deze discussie vaak geen
logisch onderscheid gemaakt wordt tussen ‘verschil’ en ‘onderscheid’. De Raad heeft
zich op dit punt naar mijn mening zowel laten leiden door wetenschappelijke
informatie als door common sense, ook wel eens realisme genoemd. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de verschillen tussen leerlingen op het eind
van de basisschool al zo groot zijn dat verlenging van het onderwijskundig regime
van die basisschool, met name het ongedifferentieerd bij elkaar houden van de
leerlingen, steeds grotere problemen oplevert. Ook uit onderzoek blijkt dat veel
leerkrachten (maar niet allemaal) moeite hebben met zogenaamde heterogeen
samengestelde groepen, vooral als het heterogeniteit over de volle breedte betreft.
Dit onderzoek onder leerkrach-
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ten is door de WRR zelf geïnitieerd en door het ITS uitgevoerd. Tegenover deze
informatie staat de praktijk van de achttien middenscholen waarvan sommige
voortreffelijk werken met die heterogene groepen, maar andere een nogal
ongeorganiseerde indruk achterlieten. Bovendien blijken bij het vergelijken van die
verschillende onderwijskundige regimes de verschillen in instroom van leerlingen
telkens een groot probleempunt te zijn voor geldige conclusies.
De wetenschappelijke informatie strookt dus niet met enkele onderwijskundige
en politieke idealen van volledige integratie van zo veel mogelijk leerlingen in
eenzelfde school en liefst nog in eenzelfde klas. De gesuggereerde oplossing van de
ook wel erkende problemen is interne differentiatie, sterk individueel gericht onderwijs
en begeleiding. Dit veronderstelt echter veel ervaring, inzicht en inzet van de
leerkrachten.
Bij de wetenschappelijke informatie komen de praktijkervaringen van leerkrachten
op vele scholen. Dit zijn weliswaar niet meer dan indrukken of gesprekken over
indrukken, maar deze praktijkinbreng kan nooit ongestraft genegeerd worden. Veel
problemen doen zich momenteel al voor bij het heterogeen groeperen in het lager
beroepsonderwijs LBO; de vraag of het mogelijk zou zijn om LBO-leerlingen met
VWO-leerlingen samen te brengen, werd zowel van de kant van LBO-leerkrachten als
van die van de VWO-leerkrachten met grote stelligheid negatief beantwoord. Misschien
heeft de Raad niet de juiste informanten gehad - dit soort informatie is immers sterk
persoonsgebonden - maar de conclusie leek gewettigd om hierin realistisch te zijn:
de verschillen tussen leerlingen zijn op twaalfjarige leeftijd al groot en zullen,
naarmate zij ouder worden, slechts groter worden. Wil men het beginsel van eenheid
in de inhoud van de vorming ondersteunen, dan moet erkend worden dat dit naar
capaciteitsniveaus moet worden georganiseerd. Dit standpunt is derhalve een
mengeling van wetenschappelijke informatie, praktijkinformatie en gezond verstand.
Daarbij moet onmiddellijk worden aangetekend dat dit standpunt politieke implicaties
heeft in de zin dat deze conclusie sommige politieke partijen beter uitkomt dan andere.
Over de organisatie van de niveaudifferentiatie kan nog veel meer worden gezegd,
met name ook over de positie van de hoogbegaafden en de beroepsgerichte leerlingen.
Hier gaat het echter vooral om de status van het oordeel: dit is naar mijn mening niet
als politiek te kwalificeren, hoezeer politici ook zullen proberen
wetenschapsbeoefenaren met hun eigen maatstaven te beoordelen. Voor politici is
bijna alles politiek, als het hun uitkomt en als het consequenties heeft voor de
machtsverdeling.
Het tweede twistpunt is nauw met het eerste verwant: moet er een formele afsluiting
komen van de basisvorming en moeten beide niveaus formeel afgesloten worden?
Zou men niet kunnen volstaan met éń afsluiting en het hogere niveau informeel
houden? Het betreft hier het lastige punt van de rechten die verbonden kunnen worden
aan formele afsluitingen en de kwalificerende en diskwalificerende aspecten van
formele afsluitingen van een gang door het onderwijs. Op bladzijde 216 tot 218 van
het rapport worden de argumenten voor en tegen deze formele afsluitingen
weergegeven. Waar het nu om gaat is de vraag of een standpunt in deze meer door
politieke of meer door wetenschappelijke argumenten werd ingegeven. Het
gemakkelijkst
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zou zijn te zeggen dat de stand van zaken in de wetenschap nog geen definitief oordeel
toelaat. Dit is ongetwijfeld het meest zuivere standpunt, maar het aardige of onaardige
van het werk in WRR-verband is dat die zuiverheid niet steeds bewaard kan blijven.
Nadelen van de niet-formele afsluitingen zijn door verschillende onderzoekers aan
het licht gebracht. Het onderzoek van Jungbluth vind ik in dit opzicht vernuftig en
overtuigend (Jungbluth 1982, 1984a, 1984b). Wat voor mijzelf doorslaggevend was,
was dat de onderzoekresultaten in een theoretisch kader kunnen worden
samengebracht. De nadelen van informele beoordelingen en afsluitingen gelden
immers zowel voor de leerlingen uit lagere milieus als voor meisjesleerlingen. Hier
ontstaat als het ware een duidelijk theoretische verklaring. Deze resultaten zijn
bovendien, anders dan bij de niveaudifferentiatie, niet conform common sense, althans
niet zo duidelijk of niet zo common.
Ook hier heeft het uiteindelijk door de Raad na lange en felle discussie ingenomen
standpunt echter politieke implicaties. Van Kemenade heeft al meteen gereageerd
dat het niet juist is de kwaliteitscontrole vooral te organiseren via individuele examens.
Het is dus wederom een standpunt dat bepaalde politieke en maatschappelijke
overtuigingen beter uitkomt dan andere. Is de conclusie daarmee een politieke
geworden? Ik zie zelf geen kans volledig waar te maken dat de door wetenschappelijk
onderzoek geïnformeerde conclusie onweerlegbaar is. Wetenschappelijk onderzoek
blijft immers in principe onzeker (hindernis 8 uit de gegeven opsomming). Het is
een prachtige illustratie van de kloof tussen weten en willen: het weten is te onvolledig
om definitiefiets te willen. Het willen wil vaak niets van het onvolledige weten weten.
Ik zou ook niet kunnen zeggen of het oordeel van Van Kemenade op
wetenschappelijke of politieke gronden berust. De uiteindelijke oordeelsvorming in
de beleidsconclusies komt tot stand via een onduidelijk fusieproces, gericht op een
synthetisch oordeel, dat het wetenschappelijk oordeel te boven en te buiten gaat. Dit
lijkt mij een voorlopig oordeel over deze oordeelsvorming. Doordat de Raad
gedwongen wordt te komen met duidelijke voorstellen en aanbevelingen - anders
dan in het universitaire onderzoek - raakt het dus buiten de wetenschappelijke paden.
Maar of het daarom metéén een politiek pad geworden is, blijf ik betwijfelen en
bestrijden.
Gaat men hier nog dieper op door, dan zal vermoedelijk de universitaire
wetenschapsbeoefening uiteindelijk zeer vaak op deze oordeelsvorming lijken, alleen
niet zo helder uitgekristalliseerd. Overal vinden synthetische fusieprocessen plaats
in de oordeelsvorming. De moderne wetenschapsfilosofie geeft veel steun aan deze
conclusie. Wetenschap blijft gewoon mensenwerk, zij het werk van een bijzondere
soort. Mijn hoofdconclusie uit de twee eerste twistpunten is derhalve dat, ook als
een oordeel niet geheel zuiver wetenschappelijk is, het daarmee niet automatisch een
politiek oordeel wordt. Over wetenschap valt blijvend te twisten, maar dat twisten
moet blijven plaatsvinden in een niet primair door de politiek bepaalde ruimte.
Onafhankelijkheid, niet zuivere geïdealiseerde wetenschap, is hoofdzaak.
Het derde twistpunt betreft de vraag of de verschillende vakgebieden moeten
worden geïntegreerd tot een zogenaamd leergebied of dat de vooral wetenschappelijk
bepaalde grenzen en afbakeningen tussen vakken moeten worden gehandhaafd. De
kwalificatie van de beslechting hiervan als meer politiek of meer wetenschappelijk
is
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lastiger dan bij de voorgaande twee twistpunten, omdat over dit probleem zeer weinig
gedegen wetenschappelijke informatie aanwezig is. Tegelijkertijd komt met deze
vraag het hele probleem van de fragmentatie van de moderne wetenschappen en het
ontbreken van het inzicht in - zoals het zo mooi genoemd is in de Wet op het
Wetenschappelijk Onderwijs van 1960 - de eenheid in de wetenschappen aan de
orde. Nog iets verder voert dit tot praten over maatschappelijke idealen als ‘heel de
mens’, ‘totaalkennis’, kritiek op het reductionisme enzovoort.
Op dit punt heeft de Raad zich wel laten informeren door voor- en tegenstanders
van leergebieden, maar hecht en gedegen wetenschappelijk onderzoek was niet
voorradig en is ook zeer moeilijk. Men valt dan vanzelf terug, dit keer niet op common
sense, maar op eigen intuïtie, voorkeuren, wetenschapsopvattingen en
maatschappijbeeld, al dan niet voorzien van idealen. De scheidslijnen in de Raad
liepen hier nauwelijks langs politieke lijnen, maar veel meer langs disciplinelijnen
of zelfs lijnen van temperament: idealisten versus cynici, optimisten versus sceptici
en dergelijke.
Het uiteindelijk standpunt moet op dit punt gekwalificeerd worden als onduidelijk
en meer bepaald door de toevallige samenstelling van de Raad dan door andere
factoren. Van een gezelschap waarvan de leden zelf allemaal groot zijn gebracht in
oude wetenschapstradities, kan men moeilijk verwachten dat men ineens alle
traditionele afbakeningen tussen wetenschappen wil gaan opruimen. De persoonsen commissiegebondenheid (hindernis 5) is bij dit twistpunt heel duidelijk aanwezig.
Zelf heb ik op dit punt nog enig scepticisme in het rapport ingebracht: ik vind het
echt verwonderlijk dat men de kritiek op de desintegratie in wetenschap en
samenleving - die zeker kritiek verdient en alternatieven behoeft - vooral wil toespitsen
op een leerprogramma voor de jongste leden van de samenleving. Onderwijs wordt
dan een projectie van het onvermogen van volwassenen om een geïntegreerde
levenswijze en denkwijze te ontwikkelen. Mijn scepsis wordt dus niet ingegeven
door een afwijzend standpunt per se, maar vooral door de behoefte aan het leggen
van de bewijslast bij de voorstanders van integratie. Als socioloog kan ik zeggen
dat, wanneer in de wijdere samenleving een grotere integratie tot stand komt, deze
ook zal doordringen in het voortgezet onderwijs, maar niet andersom. De parallel
met de discussie over de bestrijding van maatschappelijke ongelijkheid door het
onderwijs is frappant.
Het laatste twistpunt dat hier wordt behandeld, is de kwestie van de structuur. Ik
verwijs naar het hierboven gegeven citaat van Van Kemenade in de Volkskrant. Hier
kan niet worden ingegaan op alle detailkenmerken van dit onderwerp; de kwalificatie
van het oordeel staat centraal. Het oordeel van de Raad bevat een
waarschijnlijkheidsredenering, zij het niet een statistisch waarschijnlijkheidsoordeel.
Letterlijk wordt in dit rapport het volgende gesteld (p. 223).
‘De Raad doet geen uitspraak over de meest wenselijke schoolstructuur,
maar wél over de meest waarschijnlijke schoolstructuur. Die zal naar zijn
mening bestaan uit een systeem waarin de (...) genoemde structuurvarianten
naast of ná elkaar ontwikkeld worden en naast elkaar kunnen blijven
bestaan. De eenheid wordt immers niet gezocht in de structuur, maar juist
in de inhoud van de basisvorming en in de centrale eindtermen’ (cursivering
in rapport).
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Dergelijke waarschijnlijkheidsoordelen zijn duidelijk niet geliefd bij beleidsmakers,
die graag ja of nee willen horen (vergelijk hindernis 2 van het gepresenteerde rijtje).
Dit oordeel was sterk gebaseerd op de analyse van de voorstudie van Vos c.s. (Vos
e.a. 1985). Dat maakt het oordeel nog niet per se wetenschappelijk, maar het
onverwachte van het raadsvoorstel zat vooral in een ander - ruimer - begrip van
structuur. Het gaat niet om één schooltype, een middenschool met overal dezelfde
kenmerken, versus behoud van het huidige stelsel, maar om een veelheid van
kenmerken, die structurerende effecten hebben. De keuze voor twee niveaus per vak
en de keuze voor centraal vastgestelde eindtermen brengt zonder meer een bepaalde
structuur aan op de scholen. Alleen in de organisatie van de groeperingsvormen, de
instructiewijzen én de instroom van leerlingen laat het rapport grote vrijheid.
Vermoedelijk zullen veel scholen met ‘streaming’ gaan werken na een een- of
tweejarige brugperiode; sommige scholen zullen proberen verder te gaan met
heterogene groepen. De resultaten van de verschillende systemen kunnen na verloop
van tijd door de aanwezigheid van identieke eindtermen en examens met elkaar
vergeleken worden, zodat dan wél enige uitspraak over de beweerde superioriteit
van een bepaalde groeperingsvorm mogelijk wordt.
Tot zover is het nog steeds een wetenschappelijke redenering. Het politieke van
dit oordeel zit ten eerste in het feit dat de Raad zich natuurlijk terdege bewust was
van de mogelijke politieke effecten en implicaties van een standpunt. Elk standpunt
zou immers dit soort implicaties hebben. Dat die anticipatie op effecten niet onjuist
was, bleek toen minister-president Lubbers op de conferentie in Ede zei dat hij, toen
hij het rapport ging lezen, allereerst wilde weten welke partij gelijk kreeg. En hij was
verrast dat hij na lezing daar geen antwoord kon op geven. Zelf heb ik steeds bewust.
willen voorkomen dat daags ná de publikatie van het WRR-rapport in de krantekoppen
zou staan: WRR is voor, of is tegen middenschool. Dan zou het rapport immers
uitsluitend mee doen in het intellectueel onwaardige nietes-wellesspel. Het lijkt er
wel op alsof men alleen wilde weten wie nu gewonnen had, Ajax of Feijenoord, en
men was blijkbaar nauwelijks geïnteresseerd in het vertoonde spel zelf, of het een
mooie wedstrijd was of niet, dus of er goede redeneringen in het rapport te vinden
zijn of niet.
Ten tweede zou de Raad als collectivum nooit in meerderheid een standpunt hebben
ingenomen dat het afschaffen van het huidige categoriale stelsel aanbevolen moest
worden, deels op persoonlijke en intuïtieve en misschien ook wel op politieke gronden.
Men kon zich wel in meerderheid stellen achter de uiteindelijk gekozen formulering.
Op dit punt heeft dus zeker het niet-wetenschappelijke oordeel geprevaleerd. Maar
de vraag blijft of (en zo ja: hoe) men ooit over zo'n gegeneraliseerde vraag - wel of
niet behoud van een categoriaal stelsel - werkelijk tot een wetenschappelijk oordeel
zou kunnen komen. In het rapport staat nu juist dat onderzoek dat schoolstelsels
stelselmatig met elkaar vergelijkt, nauwelijks tot zinvolle uitspraken komt en zeker
niet tot eenduidige conclusies.
Hier zwijgt dus de wetenschap, waar de WRR moeilijk kon zwijgen. De WRR heeft
niet gepoogd partij te kiezen, of partijen bewust nader tot elkaar te brengen. De WRR
heeft gekozen voor het eigen - onverwachte en onconventionele - standpunt, name-
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lijk dat het probleem ook anders gedefinieerd kan worden en ook anders bedacht.
Samenvattend: Van Kemenade en denkers/sprekers uit zijn school zeggen: het moet
zo. De WRR zegt: het kán zo, of nog anders geformuleerd: zo zou het ook kunnen.
De hier behandelde twistpunten bevatten voldoende stof voor discussie over de
verhouding tussen wetenschap, beleid en politieke besluitvorming. Andere
voorbeelden van twistpunten (de keuze van de vakken, de lessentabel enzovoort)
zijn allemaal onderwerpen die erg lijken op de structuurkwestie. Er zijn nauwelijks
wetenschappelijk dwingende en overtuigende bewijsvoeringen te leveren. Hier spelen
persoonlijke voorkeuren en maatschappelijke oordelen en vooroordelen een voorname
rol. De WRR heeft als een verzameling verstandige mensen getracht een verstandig
compromis te vinden, waar iedereen zich voldoende in kan vinden.

5 De grenzen van wetenschappelijke advisering
De derde en laatste vraag betreft de grenzen van de wetenschappelijke advisering.
Hier worden de verschillen van het WRR-rapport ten opzichte van zuiver
wetenschappelijk onderzoek en universitair onderzoek heel sterk zichtbaar. Juist in
hetgeen als vanzelfsprekend uitgangspunt is genomen of is overgenomen van de
adviesaanvrager, steekt de vaak onbewuste beïnvloeding vanuit de politiek. Het is
een algemener fenomeen: wat als vanzelfsprekend wordt aanvaard en niet zelf ter
discussie wordt gesteld of opnieuw wordt onderzocht, bevat vaak de meeste
vooringenomenheid. Het is de taak van de wetenschap als geheel om die
vooringenomenheden gewoon naast zich neer te leggen maar hier blijkt de WRR aan
de duidelijke marges gebonden die in de, overigens vrijwillig aanvaarde,
adviesaanvraag zijn neergelegd. Ik geef de volgende voorbeelden.
1. Het begrip ‘basisvorming’ zelf. Dat begrip stond centraal in de adviesaanvraag
en dat is bijna onbewust overgenomen. De vraag of het wel verstandig was om
met dat begrip door te gaan is niet echt opgekomen en toen de Raad op de
mogelijke misvattingen werd gewezen (onder andere door Kohnstamm) was
het in feite te laat. Jammer maar waar.
2. De vanzelfsprekendheid dat de basisvorming er zou moeten komen is ook
overgenomen. De WRR heeft zelfs goede argumenten ervoor aangevoerd, maar
het zou ondenkbaar zijn geweest dat hij zou hebben geadviseerd: ‘regering, hoe
haal je het in je hoofd om ook maar te denken aan basisvorming. Dat is hoogst
onwenselijk’. Vrije wetenschapsbeoefening zou niettemin ook dit laatste
standpunt zinvol kunnen beredeneren.
3. De taboes: de befaamde onderwijspacificatie uit 1920 en de gelijkstelling tussen
openbaar en bijzonder onderwijs. Op twee momenten is de Raad bij zijn
werkzaamheden op dit héél hete hangijzer gestuit. De eerste keer was bij de
analyse van demografische ontwikkelingen. Vermindering van het kindertal
doet de zorg van de scholen evenredig in tal en last toenemen. Waarom zou in
kleinere gemeenten en in buurten openbaar en bijzonder onderwijs niet gewoon
kunnen worden samengevoegd? De suggestie alléén al raakt de gevoeligste
politieke snaar en

C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat

350
dit probleem moest derhalve snel uit de analyse worden weggenomen. Het
probleem was zonder dit al lastig genoeg. De tweede keer stootte de Raad op
hetzelfde probleem, namelijk bij de discussie over de juridische rechten
verbonden aan de toegang tot het vervolgonderwijs. Openbare scholen moeten
alle zich aanmeldende leerlingen aannemen, bijzondere scholen mogen leerlingen
weigeren. Bij handhaving van dit verschil zouden bijzondere scholen extra eisen
kunnen stellen aan bij voorbeeld het gevolgd hebben van vakken in de vrije
ruimte. De Raad is niet uit dit gigantische probleem gekomen van aansluiting
tussen eerste en tweede fase in combinatie met openbaar en bijzonder onderwijs.
Kortom: er waren aldus hele duidelijke politieke constraints, die in principe afwezig
zijn indien men volstrekt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek verricht. Ik
geloof zelfs dat de hier aangestipte problemen van nog grotere orde zijn dan het
probleem van de basisvorming en zeker in de komende twintig jaar groot zullen
blijven. Universitair onderzoek hoeft zich in principe niet aan dit soort beperkingen
te storen, maar waar zijn de onderzoekers die zich met verve onafhankelijk op deze
problemen storten? Ook het universitaire onderzoek deelt dus in de taboes en in de
vanzelfsprekendheden. Ook zou men zich kunnen afvragen of dit onderzoek
gemakkelijk gefinancierd zou worden door SVO.
Het blijft de taak van wetenschapsbeoefenaren om nieuwe problemen aan te snijden
en om nieuwe definities van situaties te geven. Dat is hun culturele vrijheid en
opdracht. Hierin lijken ze op de kunstenaars en de romanciers, die naar de mooie
woorden van de Amerikaanse dichter William Carlos Williams grenzen moeten
verleggen:
‘Who shall tell the poet how or what he must write? For his very function
as a servant of society presupposes his ability to see clearly beyond the
formulations of his day and to crystallize his findings in a durable form
for social conformation, that society may be built more praiseworthily.
He will be the critic of government whether the party in power likes it or
not’ (geciteerd bij Blasing 1977: 118).
Juist vanwege deze mooie raad van de dichter is het goed om na het lidmaatschap
van de Wetenschappelijke Raad weer snel de vrije banken van de universiteit op te
zoeken - ten minste voor zolang die banken daar nog vrij zullen blijven.
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29 Studeren toen en thans, studenten toen en nu
1 Vijf generaties studenten in Leiden: 1954-1988
Leiden staat bekend als een studentenstad. Meer dan andere universiteitssteden wordt
Leiden van oudsher geassocieerd met baldadige of bekakte, roem- of luidruchtige,
in elk geval opvallende studenten. In het straatbeeld van de typische universiteitswijk,
rondom Breestraat, Rapenburg en Witte Singel, ziet men nog steeds schoolvoorbeelden
van Leidse studenten op weg naar collegezaal of studentencafé. Soms lijkt er maar
weinig te veranderen in Leiden.
Niets is minder waar dan dat. Wie de huidige studenten vergelijkt met die van tien,
twintig of zelfs dertig jaar terug, vindt bijna geen overeenkomsten meer buiten het
feit, dat het Academiegebouw nog steeds op dezelfde plek staat en voor de
belangrijkste gebeurtenissen zoals doctoraal-examens en promoties nog het centrum
vormt. Soms lijkt alles veranderd.
Generaties lang voldeed de Leidse student aan het stereotype, dat studentenauteurs
als Klikspaan en Piet Paaltjes ervan hadden geschetst. Tot aan de Tweede
Wereldoorlog bleef dit beeld overeind: jongelui van adelijke en deftige families,
weelderig en rijk, die opzettelijk afstand bewaarden tot de burgerij, waarop zij
neerkeken en die ze vaak plaagden of vernederden. Dit beeld houdt ook na de oorlog
nog heel even stand om dan voorgoed te verdwijnen.
Thans is het opvallende van studenten in vergelijking met andere groepen burgers,
dat ze nauwelijks meer opvallen: veel studenten komen om negen uur's morgens met
de trein naar Leiden, gaan 's middags weer naar huis om 's avonds temidden van
eigen leeftijd- of buurtgenoten te sporten, naar de TV te kijken of een disco te
bezoeken. De tijden zijn echt veranderd.
Om een beeld van die veranderingen te geven kan het beste een sociologische typering
gegeven worden van enkele opeenvolgende na-oorlogse studentengeneraties en een
schets van de periode, waarbinnen die generaties in Leiden hun studie al dan niet
voltooiden. Elke generatie omspande tot 1980 ongeveer zeven jaar, de gemiddelde
studieduur. De eerste periode omvat met twee generaties de jaren 1954 tot 1968.
Deze periode wordt gekenmerkt door een langzame verandering van aantallen én
aard van de studenten. De studie zelf blijft nog in een traditioneel jasje steken, maar
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de oude ‘typische’ student maakt plaats voor de nieuwe ‘maatschappelijk
geëngageerde’ student. De veranderingen, begonnen na 1963, vinden in de jaren
1968-1972 hun turbulente ontknoping, zodat de tweede periode, wederom met twee
studentengeneraties van zeven jaar, in 1968 begint en in 1982 ten einde loopt. Dan
wordt de herstructurering van het wetenschappelijke onderwijs definitief met de
totstandkoming van de Tweefasenstructuur. De laatste periode levert de eerste
generatie op, die als ‘Twee-fasen-studenten’ bekend staan. De studie is overal
veranderd, de invloed ervan op student en studentenleven is aanzienlijk en één
studentengeneratie mag nu op bevel van de minister van Onderwijs nog maar ten
hoogste zes jaar duren (vanaf 1991 nog maar vijf jaar).
Voor een plaatsbepaling van alle veranderingen binnen de universiteit in die drie
perioden is het van belang de economische en sociale processen in het oog te houden,
die buiten de universiteit van kracht waren.
Nederland heeft een periode van opvallende economische groei gekend, die geleid
heeft tot een drastische toename van het aantal studenten, dat zich inschreef aan een
van de universiteiten. De absolute en relatieve toename is het sterkst geweest in de
jaren tussen 1960 en 1970, zodat de kiem voor veel latere veranderingen in dat
decennium kan worden teruggevonden: door de groeiende aantallen moest de
organisatie van de studie snel veranderen, hetgeen tot de nodige maatregelen leidde.
De eerste maatregelen tot herstructurering van de studie hebben tevens geleid tot
hevige protesten van de kant van studenten. De verandering in de studentenpopulatie
en de opkomst van een krachtige studentenbeweging (1963-1973) hebben het klimaat
van universiteit en studentenleven daarna onherkenbaar veranderd.

Tabel 1. Aantal ingeschreven studenten, in absolute aantallen en per hoofd
van de bevolking 1950-1988

1950

aantal bij WO
ingeschreven studenten
29.736

aantal studenten per
100.000 inwoners
267

1960

40.727

367

1970

103.382

868

1980

139.335

988

1988

165.000 (CBS-schatting)

1100

Als de rook is opgetrokken blijken echter de meeste hervormingsvoorstellen,
waartegen de protesten zich richtten, na 1982 realiteit te zijn geworden. Studenten
hebben zich dan neergelegd bij of zich eenvoudig aangepast aan deze realiteit, die
tevens een ander maatschappelijk klimaat weerspiegelt. Het no-nonsens klimaat in
politiek en samenleving liet ook de universiteiten niet onberoerd en deed een nieuw
type student ontstaan: de brave, hardwerkende student zonder al te veel pretenties
en bezorgd om een baan en een toekomst.
‘Students these days are, in general, nice’ merkt Allan Bloom op in zijn The closing
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of the American Mind (1987), een beschrijving van het hedendaagse Amerikaanse
academische klimaat en de moderne studenten. Of deze braafheid een zegen of een
plaag is voor de universiteiten kan pas worden beoordeeld na een vergelijking op
punten van de drie eerder genoemde perioden. Voor elke periode geef ik een korte
typering van de aantallen studenten en de opvallendste kenmerken van de
samenstelling van de studentenpopulatie, de karakteristieken van de studie, het
studentenleven en de studentenorganisaties en de relatie van de studenten tot de
maatschappij.
Als men op deze wijze oudere studentengeneraties van de jaren vijftig en zestig
vergelijkt met die van de jaren tachtig, valt, voor Leiden, één kenmerk het meeste
op: vroeger begonnen de studenten voor het eerst serieus aan hun studie te dénken,
zo na 3 oktober; een moment waarop de huidige studenten al hun eerste tentamen
achter de rug hebben. ‘Students these days are, in general, wise?’

2 Studenten, van stand naar klasse: 1954-1968
In 1953 werd het collegegeld verlaagd tot ƒ 200,- per jaar. De samenleving vroeg
om meer en beter gekwalificeerden, zodat het volgen van een universitaire studie
vanaf 1953-54 officieel door de overheid werd bevorderd. Vanaf dat moment kwamen
er ook meer beurzen en studietoelagen. In 1961 kreeg ongeveer een derde van de
studenten een of andere vorm van rijkssteun. In Leiden lag dit cijfer iets lager. Tussen
de 55 en 60 procent van de studenten woonde op kamers. Het beeld, dat men van de
student had bleef echter nog sterk traditioneel. Volgens de toen gangbare opvatting
was de student iemand, die op kosten van zijn of haar ouders of van iemand anders
leefde, géén maatschappelijke functie had en ook geen daaraan gebonden
verantwoordelijkheid. Studenten leefden nog in een proeftuin, die vaak op een
speeltuin leek. Een industrie-arbeider gaf in die dagen zijn mening over studenten
als volgt weer: ‘dat zijn jonge mensen, die veel drinken, lang slapen en weinig
werken’.
De verantwoordelijkheid werd niet op de schouders van de student of studente
zelf gelegd, maar bleef nog duidelijk bij de ouders. De in 1953 ingestelde commissie
Rutten stelde uitdrukkelijk: ‘de verantwoordelijkheid van ouders met betrekking tot
de opvoeding van hun kinderen, welke kan inhouden, dat zij zich zekere financiële
offers voor de academische studie van zoon of dochter getroosten, dient voor ogen
gehouden te worden’. Studenten werden nog volop als afhankelijke kinderen
beschouwd, zelfs tot het 27ste jaar.
De generatie, die studeerde tussen ongeveer 1954 en 1960 beantwoordde derhalve
nog aan vele ouderwetse kenmerken van ‘de’ student. Alleen in de studie was men
zelfstandig. Er waren weinig richtlijnen, er was geen strakke planning van de studie
zoals thans. Men moest - meestal in kleine groepen - colleges volgen en naar eigen
inzicht en volgorde een reeks tentamens afleggen in een periode van drie à vier jaar,
waarna men een eerste mijlpaal bereikte: het candidaatsexamen. Veel tentamens
werden mondeling afgelegd, vaak bij de hoogleraar thuis. Studenten waren vooral
volgzaam. Men leerde het vak door van dichtbij mee te kijken met de voornaamste
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beoefenaren. Toch lag het studierendement laag: 20 tot 40 procent viel voortijdig af,
hoewel dit cijfer varieerde per studierichting. De gemiddelde studieduur was zes tot
acht jaar, waarna drie kwart van de studenten het doctoraal examen behaalde. Wat
men de studenten in de studie wilde bijbrengen was niet zozeer kennis, maar veeleer
een verhouding tot een geheel wetenschappelijke en een algemeen geestelijke bagage.
De Leidse hoogleraar Böttcher formuleerde die eisen in 1962 heel precies: ‘Voor de
functies in het bedrijfsleven wordt van de academicus niet in de eerste plaats verlangd,
dat hij over veel feitenkennis beschikt, doch dat hij zich van de feitenmassa kan
distantiëren, de kern van een probleem kan doorzien en het gezonde verstand kan
laten prevaleren boven boekenwijsheid. En bovenal dat hij kan organiseren en leiding
geven, dat hij zelfstandig kan optreden en met anderen kan samenwerken, dat hij
zich behoorlijk mondeling en schriftelijk weet uit te drukken en over een zekere
savoir vivre beschikt; dit alles eigenschappen, die te maken hebben met de
ontwikkeling en de ontplooiing van de persoonlijkheid en die men zich in de omgang
met anderen het best in organisatorische functies tijdens de studententijd kan
verwerven’ (geciteerd in Heringa 1964).
Dit citaat geeft goed weer wat men toen van een academische vorming verwachtte
en automatisch werd hiervoor een belangrijke functie toegekend aan het
studentenleven en de studentenverenigingen. Binnen die verenigingen, zowel de
gezelligheidsverenigingen als confessionele en bloeiende faculteitsverenigingen,
leerden studenten discussiëren en disputeren, organiseren en feestvieren, met elkaar
omgaan en met elkaar vechten. De sfeer was sterk naar binnen gericht: weg van de
maatschappij, want de studentenwereld was zelf een kleine namaakmaatschappij:
van de elite. Zo vond ook maar een déél van de studenten de zo hooggeprezen extra
vorming van het studentenleven. Het Leids Studenten Corps bood - met uitzondering
van de VSL - voor steeds minder studenten de vanzelfsprekend geachte
ontplooiingskansen en ontmoetingsruimte, die toch voor alle studenten bedoeld
waren. Aan het eind van de jaren vijftig werd de te geringe deelname aan het
studentenleven als een ernstig probleem gezien, dat met een vreemd en zwaar woord
het ‘nihilisme’-probleem genoemd werd: het niet (meer) lid zijn van een
studentenvereniging. In 1959 gaf het bestuur van de Stichting Pro Civitate aan de
socioloog C. Vervoort de opdracht de achtergronden van het ‘nihilisme’-probleem
onder Leidse studenten te onderzoeken.
Vervoort wees in zijn rapport vooral op een aantal structurele veranderingen,
waardoor een deel van de studentenpopulatie niet meer beantwoordde aan de
toenmalige verwachtigen:
- een geleidelijke verschuiving van het herkomstmilieu der studenten, waardoor
absoluut en relatief het aantal studenten, afkomstig uit middelbare en lagere
milieus toenam;
- de sterkere groei van het aantal studenten in studierichtingen met geringe
belangstelling voor de traditionele vormen van gezelligheid (wis- en natuurkunde,
sociale wetenschappen);
- de veroudering van de studentenbevolking;
- het toenemend aantal gehuwde studenten;
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- de toename van het aantal spoorstudenten;
- het groeiend aantal werkstudenten (Vervoort 1959).

Vervoort wees op een grotere differentiatie in de studentenpopulatie door de absolute
toename van het aantal studenten. De door hem aangewezen trends zijn na 1960
alleen maar sterker geworden (zie hiervoor tabel 1). De generatie studenten vanaf
1961 vormt dan ook de overgang naar de woelige periode na 1968. Hoewel de
uiterlijkheden van studie en studentenleven nog dezelfde bleven als voorheen,
veranderden de omstandigheden zodanig, dat er - sociologisch gezien - wel iets moest
gebeuren. C.J. Lammers heeft de omslag treffend getypeerd als de verandering van
een studentenstand, waarin studenten eenzelfde, traditionele en hiërarchische
levensstijl nastreefden of nadeden, in een studentenklasse, waarbij studenten als een
afhankelijke groep dezelfde belangen en problemen beleefden.
In 1963 werd in Nijmegen de Studenten VakBeweging (SVB) opgericht. Deze
beweging kreeg ook in Leiden, vooral onder de zogenoemde nihilisten een flinke
aanhang, hetgeen echter pas in 1968 zou resulteren in een definitieve neergang van
het traditionele studentenleven.
In de periode 1963-1968 kwamen voor de studenten andere dan traditionele
problemen centraal te staan:
1. De betrokkenheid bij de maatschappij werd steeds groter en de oriëntatie er op
eveneens. De uitgestelde zelfstandigheid van studenten werd daarom steeds
problematischer gevonden. Naast intellectuele zelfstandigheid wilden veel
studenten ook sociale en financiële zelfstandigheid net als hun leeftijdgenoten.
Het ‘studentenhuwelijk’ - een term, typisch voor die tijd en volmaakt ongepast
voor de huidige tijd - werd niet meer als ongewenst of ongepast beoordeeld. De
student wilde normaal doen.
2. De uitgebreide voorzieningen die de overheid voor studenten in ruime mate
beschikbaar had gesteld (gezondheidszorg, huisvesting, mensae, sportfaciliteiten
en culturele subsidies) werden beheerd door studenten, die daardoor met de
overheid in een onderhandelingspositie kwamen te verkeren. De traditionele
vertegenwoordiging via de studentencorpora voldeed hiervoor niet meer.
3. De overheid probeerde, vooral door de groter wordende aantallen, voor de eerste
maal systematisch de inrichting van de studie te veranderen, de studieduur te
verkorten en de organisatie van de universiteit te verbeteren. In 1964 vond de
eerste poging tot verhoging van het collegeld plaats, terwijl de hoogte van de
beurzen achterbleef bij de na 1962 (het jaar van de loonexplosie) snel stijgende
kosten voor levensonderhoud. De studentenvakbond eiste studieloon.

In november 1964 organiseerde het Leidse dispuut ‘Doctrina’ een groot debat onder
de titel ‘Wordt de student werknemer?’ met professor A.D. de Groot als een
progressieve voorstander van gewoon hard werken.
Hoewel op die avond het merendeel van de Leidse aanwezigen de vraag nog met
‘nee’ beantwoordde vergat iedereen binnen de kortste tijd dit antwoord. Het werd
spoedig overbodig de vraag nog te stellen.
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3 Studenten, van beroering tot berusting: 1968-1982
Niet alleen het absolute aantal studenten veranderde in de loop van de jaren zestig,
ook de samenstelling. Wat in die tijd de ‘externe’ democratisering van het hoger
onderwijs heette, kreeg zijn eerste aanzet in die jaren. Toch is het nooit echt hard
gegaan met de externe democratisering van de Nederlandse universiteiten. In 1958
kwam slechts 8 procent van de eerstejaarsstudenten uit het zgn. lagere milieu tegen
6 procent in 1938. Dit aandeel steeg tot 13 procent in 1968 en 18 procent in 1974.
In vergelijking met het buitenland, waar men overigens het HBO meerekent, blijft
Nederland achter. De democratisering kwam vooral ten goede aan de studenten uit
de middelbare milieus: hun aandeel steeg tot bijna 50 procent, terwijl het aandeel uit
de hogere milieus daalde tot ongeveer 32 procent in 1974. Bij de technische, wisen natuurkundige en sociale wetenschappen bleken de grootste veranderingen op te
treden. Het was dan ook niet verwonderlijk dat studenten uit deze faculteiten - ook
in Leiden - vooropliepen bij de studentenrevolte van het volgende decennium.
Deze studenten, met het nieuwe bewustzijn van de Studenten Vakbeweging, werden
geholpen door vele gebeurtenissen in binnen- en buitenland. De buitenlandse politiek
van de Verenigde Staten van Amerika bleek vanaf 1965 de belangrijkste katalysator
te worden voor de kritische belangstelling van de nieuwe studentengeneratie voor al
hetgeen zich buiten de universiteit afspeelde. De studentenrevoltes in Berkeley, Parijs
en Berlijn werkten bovendien als een prachtig voorbeeld voor de vorming van een
nieuwe beweging, die niet alleen de universiteit maar de hele samenleving wilde
hervormen. Het laatste via het eerste.
In het binnenland hadden de met studenten gelieerde provo's reeds het gezag op
allerhande manieren geprikkeld en geprovoceerd, zodat het eens zo veilige en rustige
ivoren bolwerk van de wetenschap bestormd werd en het gezag van Rector Magnificus
en hoogleraar en andere traditionele universiteitsbestuurders stelselmatig werd
ondermijnd. In Nijmegen en Amsterdam werden nieuwe ‘Kritische Universiteiten’
opgericht. De Leidse student kon niet achterblijven.
De overheid zorgde overigens zelf voor voldoende brandstof. In februari 1968
werd het rapport-Maris gepubliceerd, dat voor de universiteiten een bestuursstructuur
voorstelde, die geënt was op het model van een moderne professionele organisatie.
In plaats van de toen bestaande dualistische bestuursstructuur (curatoren en senaat)
zou een bestuur van beroepsbestuurders moeten komen. Er was weinig of niet voorzien
in inspraak of medezeggenschap van onderaf: staf noch studenten kregen een rol
toebedeeld, zodat een coalitie tussen deze twee groepen voor de hand lag. Leidse
stafleden als Couprie, In 't Veld, Koornstra en Duintjer gingen een rol van betekenis
spelen in de strijd om de interne democratisering van de universiteit. Naast en direct
na Maris kwamen de voorstellen van de regeringscommissaris voor het hoger
onderwijs, Professer Posthumus, ten aanzien van de herstructurering van het
onderwijs: de studieduur moest verkort worden, er moest een scheiding komen tussen
onderwijs en onderzoek, een sterke fasering van de studie was nodig en een selectieve
propaedeuse voor alle studierichtingen. De toelating tot bepaalde studies werd - per
lot - beperkt.
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Tegenover deze bestuurlijke en onderwijskundige voorstellen, die uit het gewone
maatschappelijke leven afkomstig waren, stelden de te hoop gelopen
studentenorganisaties en geëngageerde stafleden geheel nieuwe, kritische, utopische,
in elk geval democratischer alternatieven. De overkoepelende studentenorganisatie,
de Nederlandse Studenten Raad (NSR) komt in 1968 voor het eerst onder leiding van
een SVB-er, de Leidse student Eduard Bomhof. De vormgeving van het universitaire
bestuur werd steeds meer tot inzet van een strijd: om de ideologie, om de academie,
om de zeggenschap in de samenleving als geheel. De universiteit werd tot gidsland
uitgeroepen voor algehele maatschappelijke hervormingen. De strijd kreeg grimmiger
vormen toen de studenten, aangespoord door talrijke buitenlandse voorbeelden,
overgingen tot bezettingen. In Tilburg werd van 28 april tot 7 mei 1969 de hogeschool
bezet, die veelzeggend tot Karl Marx-universiteit werd ‘omgedoopt’ (vijftien jaar
later zou de Minister op eigen initiatief en zonder enige tegenspraak álle hogescholen
tot universiteiten promoveren). Van 12 tot 21 mei werd in Amsterdam het
Maagdenhuis bezet, waarna in de ochtend van 21 mei door de politie 570 personen
één voor één naar buiten werden gesleept. Er werden 637 processen-verbaal
opgemaakt. Dit getal werd in de jaren nadien officieus met tientallen vermenigvuldigd
door de duizenden studenten, die trots bekenden óók tot de bezetters behoord te
hebben.
In Leiden gebeurde alles iets Leidser: het geschreeuw was minder luidruchtig, het
geweld minder gewelddadig, de eisen minder veeleisend en de bezetting minder
bezitterig. Van 8 tot 20 mei werd het Academiegebouw ‘gevorderd’ als permanent
discussie- en actiecentrum. De custos bleef waken over de eeuwenoude heiligdommen,
die niet beschadigd mochten worden. Soms week men uit naar een andere plek, de
Pieterskerk, die ruim plaats bood aan massale en vooral lange vergaderingen.
De eerste jaren van deze periode stonden, na de parlementaire aanvaarding van
de Wet op de Universitaire Bestuurshervorming (WUB), in het teken van de ‘interne’
democratisering van universiteit en faculteit. Er werd zeer veel vergaderd, waarbij
een groot aantal vergaderingen begonnen of afgesloten werden met
gemeenschappelijke solidariteitsverklaringen met andere strijdende bevolkingsgroepen
in de wereld: de Universiteit was voor goed naar de wereld gekeerd.
Ook het onderwijs werd object van onderhandelingen tussen studenten en docenten.
In plaats van een tentamen, zoals in vroeger tijd, bij een verstrooide professor, die
te zeer geconcentreerd was op het onderwerp van zijn aandacht, kwam nu het
evaluatiegesprek met een versnipperde hoogleraar of wetenschappelijk
medewerk(st)er, die zijn of haar aandacht moest verdelen over vijftien andere
onderwerpen per dag. Bij veel studierichtingen werd de inhoud doorgelicht op het
kritisch gehalte en beproefd op ideologische uitgangspunten. In bijna alle faculteiten
heerste een discussie over het projectonderwijs: een poging om studenten directer te
betrekken bij de maatschappij en tegelijk een poging om onderwijs, onderzoek en
het leren van praktische vaardigheden te combineren. Sommige studenten bloeiden
hiervan op, anderen knapten er op af. Studeren als collectieve onderneming is niet
voor alle studenten weggelegd. De studierichtingen verschilden enorm in de mate
waarin men de nieuwe wensen en ideeën kon en wilde realiseren. Bovendien raakt
de studentenad-
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ministratie door de boycot van de collegegeldverhoging van 1972 en 1973 voor
enkele jaren ontregeld. Achteraf kan men zich er over verwonderen, dat de schade
aan het onderwijs niet nog groter is geweest. Het studierendement bleef ongeveer
op het oude, lage peil.
Het traditionele studentenleven kon onder deze hevige en snelle hervormingen maar
nauwelijks standhouden. In 1969 verschijnt het Collegium van het Leids Studenten
Corps voor het eerst niet meer in jacquet, maar in corduroy-pak, hetgeen de eerste
tekenen waren van een heroriëntering. De traditionele studentenverenigingen lopen
aanvankelijk snel leeg. In 1972 wordt Sociëteit Minerva opengesteld voor de leden
van de VVSL en op 1 januari 1974 vindt een fusie plaats van de twee traditionele
verenigingen tot de nieuwe studentenvereniging ‘Minerva’. De LVVS Augustinus
veranderde in 1979, na jarenlange discussies in een ‘open’ jongerenvereniging,
daarmee aangevend dat in die tijd het aparte etiket ‘student’ eerder als een last dan
als een lust werd ervaren. Alle jongeren, ook niet-katholieke, werkend en
niet-werkend, studerend en niet-studerend waren welkom als lid. De praktijk van dit
nieuwe ideaal blijkt moeilijker te zijn dan de leer. Wel behoudt de nieuw gevormde
vereniging een sociaal, uitdrukkelijk op de maatschappij gericht stempel. In latere
jaren komen er enkele kleinere nieuwe studentenverenigingen bij (Quintus) en komt
een nieuwe belangstelling voor levensbeschouwelijke verenigingen. De belangstelling
en het ledental van de oude studentenverenigingen begint vanaf dat moment weer te
stijgen.
De tweede helft van de jaren zeventig zijn opmerkelijk voor hun stille afkalving
van de politieke en langzame herleving van de oude studentenorganisaties. De grote
‘raden’ van de democratiseringsperiode bestaan dan niet meer of gaan ter ziele. De
Leidse Studenten Bond (LSB) probeert de moed en de revolutionaire traditie er in te
houden, maar hun acties slaan niet erg meer aan. Studenten trekken zich terug ofwel
in kleine kernen van radicale politiek, die na enkele jaren versplinteren in nog kleinere
kernen of geheel uit elkaar vallen. Of zij trekken zich terug in een kleine leefkring,
soms in experimenterende communes of andere kleinschalige projecten (huiswerkof bijlesdiensten in arme Leidse wijken). Veel studenten uit de roerige periode
ontdekken aan het eind van de jaren zeventig dat zij een verkeerde studie of het
verkeerde beroep hadden gekozen of hun tijd met onduidelijke acties hadden verdaan.
Maar men berust er in. Er volgde veelal een inkeer in stilte en een terugkeer naar de
hardere eisen van de maatschappij. Voor vele afgestudeerden bleek anders dan aan
het begin van de studie nog verwacht was géén baan voor handen te zijn. De illusies
van de jaren zestig en zeventig bleken voor een flink aantal studenten op desillusies
uit te lopen. Men dacht de maatschappij te kunnen hervormen om aan het eind van
de jaren zeventig tot de ontdekking te komen, dat de maatschappij sneller veranderd
was dan men dacht. Alleen in een andere richting.
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4 Van model-student naar module-student: 1982-1988
Er waren in de loop van het decennium 1970-1980 en vooral na 1980 twee andere
opvallende veranderingen te constateren: steeds meer studies openden hun deuren
voor tweede kans(avond-)studenten, die in deeltijd aan een universitaire studie
begonnen. Bij sommige studierichtingen vormde deze nieuwe groep studenten een
kwart tot een derde van het totaal en bracht zij nieuwe impulsen en stimulansen voor
het onderwijs. Een tweede opvallende verandering was de gestage groei van het
aantal vrouwelijke studenten, uit alle milieus. In sommige traditionele studierichtingen
zoals rechten, steeg het percentage vrouwelijke studenten tot boven de 40 procent.
Deze twee nieuwste groepen bepalen thans voor een deel het beeld van de studenten.
De nieuwe student van de jaren zestig, die de oude student verdreef, is nu zelf zo
goed als verdwenen.
Wie anno 1988 terugkijkt op de roerige periode aan de universiteiten moet
constateren dat bijna alle voorstellen, waar de studentenbeweging zich sterk tegen
verzet heeft, aan het begin van de jaren tachtig en in de latere jaren feit geworden
zijn. De studie werd in 1982 wettelijk in twee fasen verdeeld, waarbij de eerste fase
een vierjarig programma voor alle studierichtingen behelsde, inclusief een selectieve
propaedeuse. Posthumus kwam niet, zag het niet, maar overwon wel. De
inschrijvingsduur werd beperkt tot zes jaar. De in 1982 toegezegde tweede fase blijkt
slechts met mondjesmaat en zeer ongestructureerd en willekeurig van de grond te
komen. De studie wordt strak geprogrammeerd en objectieve studietoetsen in de
vorm van multiple choice-tentamens - waartegen aanvankelijk zo veel verzet was
gerezen bij studenten én docenten - vormen nu het schaarse papieren contact tussen
studenten en docenten. De studenten worden in deze periode geheel gevormd naar
het economisch nutsmodel dat ministerie en maatschappij voor hen bedacht hebben
en wenselijk achten. Het Bestuur van de universiteit is of wordt volledig
geprofessionaliseerd, zoals Maris in 1968 had gepropageerd. Beroepsbestuurders in
universiteitsjargon zo mooi ‘aandachtsvelders’ genoemd zwaaiden de scepter en met
hun portefeuilles.
Na de inkrimping van de stof volgde de inkrimping van de staf. De studiestof
wordt in steeds kleinere pakketjes (modules) aangeboden voor steeds grotere zalen
van studenten. Hierdoor ontstaat het gevaar, dat er nog maar weinig reflectie op de
stof plaats vindt, weinig discussie over het bestudeerde mogelijk is en bijna helemaal
geen plaats meer is voor het opzetten van een eigen betoog in mondelinge of
schriftelijke vorm. Men rolt van het ene vak in het andere en men holt van het ene
tentamentje naar het andere.
De oude uit de jaren vijftig stammende ideeën van academische vorming, waarbij
studenten vooral zichzelf vormden, lijken volledig achterhaald door de praktijk van
het onderwijs. Vaardigheden in woord en geschrift, vroeger ‘vanzelf’ aangeleerd in
de studententijd worden steeds vaker als cursusonderdelen gevraagd en aangeboden.
De tijdsdruk, waaronder men moet studeren, lijkt ook het studentenleven te
beïnvloeden. Wie mag of durft zich nog een tijd lang aan andere bezigheden dan de
studie te wagen? De vormende invloed, die er altijd van heette uit te gaan, lijkt
volledig vergeten.
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De economische druk op het hoger onderwijs ziet de studie en de student steeds meer
als een gebruiksgoed, waarvan het marginale nut afneemt naarmate men er meer van
gebruikt, zoals bij elk ander consumptie-artikel. Hoe zeer dit verschilt van vroegere
opvattingen blijkt uit het in 1964 - op het breukvlak van de oude en de nieuwe
studentengeneraties - verschenen boekje van Professor dr. G.C. Heringa De Student.
Heringa schreef nog over de student als intellectueel: ‘Ze hebben geopteerd voor het
behoren tot de kring der intellectuelen’ (...) ‘Van hen wordt verwacht dat zij in staat
zijn en bereid zullen zijn dragers te zijn van de meest verantwoordelijke functies in
de samenleving; te weten dat hun studie niet afloopt bij het einde van hun academische
studie; dat zij voor het naar behoren vervullen van hun taak zullen moeten blijven
bijstuderen tot het einde van hun ambtsperiode’ (Heringa 1964). In deze nu ouderwets
geworden, maar in 1964 nog springlevende opvatting, wordt een studie juist méér
waard naarmate er meer van gebruikt wordt. Kennis, inzicht en ervaring zijn geen
economisch gebruiksgoed, maar een groeiend en bloeiend geheel, dat voller en
vollediger wordt naarmate men het geheel beter en liefdevoller verzorgt. De student
die in de jaren vijftig als kasplantje werd beschouwd, wordt nu tot een
programmeerbare schakel in een groot mechanisch bestuurd raderwerk. De
programmering houdt zelfs nu nog niet op. De huidige studentengeneratie krijgt waar
hun voorgangers zo luid om gevraagd hebben: een behandeling als ‘gewoon’ burger.
Zodat nu alle speciaal voor studenten vanaf de jaren vijftig opgerichte voorzieningen,
zoals huisvesting, mensa, sport en cultuur, dreigen te worden afgeschaft. Men hoort
immers gewoon bij de maatschappij. Ook de gelijkschakeling van HBO en universiteit
blijkt niet ver meer in het verschiet te liggen. De totale cursusduur voor HBO en
universiteit samen mag niet meer dan zes jaar bedragen. Wil men langer studeren,
dan zal men voor elk jaar langer een evenredig hoger bedrag aan collegegeld moeten
betalen. Welke consequenties deze maatregel zal hebben voor de steeds groter
geworden groep tweede-kans-studenten (veel ouderen en vrouwen, die de weg naar
de universiteit juist vonden via een HBO-opleiding) valt wel te voorspellen: voor deze
groep zullen de net geopende deuren weer vlugger dicht gaan.
De universiteit blijkt op dit moment naast een kwantitatieve, financiële aanslag, een
minstens net zo hevige kwalitatieve aanslag te verduren te hebben, ondanks het
politieke geroep om kwaliteitsbehoud. De kwaliteit van een academische studie is
steeds op een subtiele manier verweven geweest met de kwaliteit van het student
zijn: een korte periode, waarin op intensieve wijze grenzen en mogelijkheden van
de eigen persoonlijkheid konden en mochten worden onderzocht en beproefd. De
vijfde en nieuwste generatie studenten dreigen dit voorrecht van hogerhand kwijt te
raken, tenzij zij het zich zelf toch weer eigen maken. Zoals dit altijd al het geval is
geweest, maar telkens op een andere manier werd geuit.
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