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Verantwoording
Tijdens de kabinetsformatie van 1977 speelden vraagstukken van maatschappelijke
orde een grote rol. Na het optreden van het kabinet-Van Agt werd zo mogelijk nog
duidelijker dat we bij de inrichting en besturing van de samenleving voor ingrijpende
keuzen worden gesteld. Het voortduren van de stagnatie in de wereldeconomie en
de schijnbare onoplosbaarheid van de werkloosheid zijn ook internationaal aanleiding
tot een herbezinning op fundamentele aspecten van ons maatschappelijk bestel.
De actualiteit van de discussie die daarover gaande is en behoort plaats te vinden,
heeft mij ertoe gebracht een aantal opstellen te bundelen die ik in de loop der jaren
over deze vraagstukken heb geschreven. Ze zijn gebundeld in de volgorde waarin
ze zijn gepubliceerd. Aanvankelijk wilde ik volstaan met enkele artikelen en
redevoeringen uit de laatste jaren, maar het bleek al gauw, dat de problemen van
vandaag, zij het in een ander kleed, ook gisteren aan de orde waren. Van het een
kwam het ander, en midden in de discussie over het ultracentrifuge-project herinnerden
anderen mij eraan, dat de maatschappelijke controle en besturing van de atoomenergie
ook onmiddellijk na de oorlog mijn belangstelling ondervond.
Omdat de linkerhand moest weten wat de rechterhand deed, zijn ook
beschouwingen opgenomen over neo-marxisme, liberalisme en de christen-democratie
in onderscheiden gedaanten. Het geheel zou kunnen worden geduid als beschouwingen
over politieke economie als men daar ook het lezen toe wil rekenen. De bij de
installatie van de Bibliotheekraad gehouden redevoering valt misschien wat uit de
toon, al hoop ik dat ze in de goede toon gesteld is.
De keuze van de opstellen is niet vrij van willekeur en werd overwegend door het
onderwerp bepaald. De publikatie, waarin ik - in teamverband - het meeste van mijn
schrijflust heb geïnvesteerd, De weg naar vrijheid, 1951, viel door haar omvang
buiten de prijzen (van deze bundel). De bundel heeft trouwens geen enkele pretentie
van terugblik of historische karakteristiek: er was veel meer aan de hand dan uit de
bloemlezing blijkt. Er is inhoudelijk wellicht toch een cesuur aan te brengen. Typerend
voor de beschouwingen tot het begin van de jaren zestig is, dat ze alle erop uit zijn
binnen de structuur van de welvaartsstaat verbeteringen te bepleiten in socialistische
zin. Met De kwaliteit van het bestaan, 1963, gaan de opstellen zich meer richten op
hervorming van de structuur van de maatschappij zelf, op een andere organisatie en
verdeling van de macht.
Het zijn beschouwingen van gisteren met het oog op morgen. Om dat te
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onderstrepen is een niet eerder gepubliceerde beschouwing toegevoegd over de
politieke keuze voor de toekomst: De toekomst onder ogen zien.
Zoals bij dit soort verzamelingen steeds het geval is stond ik voor de keus de
opstellen aan te passen en bij te vijlen dan wel ze te laten in hun oorspronkelijke
staat met de onvermijdelijke verwijzingen naar en toespelingen op toestanden, die
voltooid verleden tijd zijn. Ik heb voor het laatste gekozen. Hier en daar is een
overbodigheid geschrapt of een noot toegevoegd. Nergens heb ik de strekking
bijgesteld. Ik heb de hoop dat de ingenomen standpunten ook vandaag nog ter zake
zijn, al gaat het dan om artikelen waarvan het karakter schommelt tussen de
wetenschappelijke economie en het politieke pamflet, die mij beide even lief zijn.
AMSTERDAM, AUGUSTUS 1978
J.M. DEN UYL
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Technische vooruitgang in een anonieme maatschappij
Alle tekenen wijzen er op, dat we bezig zijn te falen in onze taak om de dreiging van
een toekomstige atoomoorlog af te wenden. Het verlangen naar vrede van de volken
over de gehele wereld is sterker dan ooit te voren, doch de staten bereiden zich voor
op oorlog. Voorbereidingen, zowel op materieel als op psychologisch gebied, gaan
dag en nacht voort. In plaats van de ‘ene wereld’, die men slechts enkele jaren geleden
proclameerde, zijn er zelfs bestaande staten verdeeld geworden. De Verenigde Naties,
waar de hoop van de volken op was gevestigd, is toegerust met onvoldoende macht
en in feite wordt dit tribunaal gepasseerd in zaken van het hoogste belang. Het
militarisme dringt over de gehele wereld op. Nooit in de geschiedenis waren in
‘vredes’-tijd zoveel mannen onder de wapenen. Zelfs in Groot-Brittannië en Amerika
met hun grote anti-militaristische traditie neigen liberaal denkende mensen over tot
de ‘realistische’ oplossing. De Pruisische ziekte, waaraan de Duitse en Japanse staten
ten onder gingen, begint de overwinnaars aan te tasten.
Emergency Committee of Atomic Scientists (VS)
Is deze schildering van de huidige situatie te somber? Bevat ze die goedkope sensatie,
waarvoor we allengs zijn afgestompt en die nergens toe dient dan tot bevrediging
van de schrijvers? Het Nood-Comité van Atoomgeleerden dat deze verklaring uitgaf,
bestaat echter uit consciëntieuze en voorzichtige wetenschappelijke onderzoekers,
die stellig geen losse beweringen van een dergelijke draagwijdte de lucht inslingeren.
De verklaring werd trouwens gesteund door een reeks organisaties van
wetenschappelijke onderzoekers op elk gebied in Amerika. Wie echter een rest van
wantrouwen tegenover de politieke uitspraken van geleerden niet kan onderdrukken,
geve zich rekenschap van de toestand op atoomgebied. Een ogenblik heeft de
atoombom gewerkt als een onruststoker op grote schaal. Miljoenen, die zich reeds
hadden verzoend met de wetenschap, dat elke technische ontwikkeling haar
schaduwzijde heeft, zijn opgeschrikt en een ogenblik heeft het geleken of de erkenning
van een wereldwijde verbondenheid tegenover dit angstige gevaar de deur zou openen
naar de tot dusver mislukte internationale samenwerking. Die schrik is verdwenen
in nieuwe sensaties, de verontrusting is ondergegaan in de gewenning aan zovele
gevaren. Nu men na twee jaren nog geen stap verder is gekomen op de weg van
internationale controle op de aanwending van atoomenergie, bestaat er geen
wereldgeweten meer, dat dwingend om een oplossing vraagt.
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Wellicht zijn de atoomgeleerden zelf niet geheel onschuldig aan deze catastrofale
ontwikkeling. Wellicht hebben zij in de aanvang de problemen opgeroepen door de
atoomenergie te veel geïsoleerd en als gevolg daarvan te veel en te afstompend
gehamerd op een punt, dat ten slotte slechts één aspect inhoudt van een veelomvattend
vraagstuk. Men kan in een wereld die tientallen jaren lang de meest chaotische
ontwikkeling van haar produktieve krachten en technische vindingen heeft toegelaten,
niet verwachten, dat op een nieuw kritiek punt in deze ontwikkeling plotseling met
voorbijzien van winst en eigenbelang een redelijk compromis wordt gesloten. Men
kan in twee jaar niet in de goede richting buigen wat gedurende meer dan een eeuw
in een verkeerde richting groeide. Een regeling van het atoomvraagstuk is
onlosmakelijk verbonden met een regeling van de politieke en sociale disharmonieën,
waarvoor onze generatie zich ziet gesteld.
De hoofdoorzaak van de ontmoediging, de onverschilligheid, die thans
waarneembaar is, ligt dan ook in het vastlopen van de pogingen van de
Atoom-commissie van de UNO om tot een door allen aanvaarde oplossing te geraken.
Nu telkens een nieuw veto de voorstellen treft, ontstaat zeer begrijpelijk bij de massa′s
van gewone mensen de mentaliteit: ‘het gaat met de atoombom als met de
ontwapening en al die andere schone idealen - alleen de oorlog ontwapent in feite
en alleen de atoomoorlog zal het probleem van de controle “oplossen” tot de volgende
oorlog wel te verstaan’. Deze mentaliteit is het gas, dat thans de wereld vergiftigt en
eerst wanneer dit gifgas onschadelijk is gemaakt, bestaat er uitzicht, dat er toch nog
iets terecht komt van de vervulling van die taak, waarin we op het ogenblik bezig
zijn te falen.
Gemeten aan de mogelijkheid van onze maatschappij om een dergelijk probleem de
baas te worden, moet men zeggen, dat er geen ongelukkiger tijdstip voor de uitvinding
van de atoombom denkbaar was dan het huidige. Onze maatschappij wordt immers
gekenmerkt door het optreden van de zogenaamde ‘managerial tendencies’. De
tendens, die er naar drijft, dat het geraamte van onze maatschappij ondoorzichtiger,
het gezicht anoniemer, het verantwoordelijkheidsgevoel van haar leden steeds slapper
en vager wordt. De Amerikaanse hoogleraar James Burnham heeft dit verschijnsel
geanalyseerd in zijn beroemde boekje The Managerial Revolution. Hij heeft er in
het bijzonder onder verstaan het verschijnsel, dat niet de arbeidersklasse, zoals de
socialisten het verwachtten, en ook niet de politieke leiders, zoals de liberalen
meenden, de leiding der maatschappij in handen krijgen, maar de klasse der managers,
de organisatoren, die het produktie-apparaat beheersen. De overname van de macht
door de organisatoren noemt hij de ‘managerial’ revolutie en toen hij in 1941 zijn
boekje publiceerde zag hij deze revolutie aan de gang in alle geïndustrialiseerde
staten, met name in Rusland, Duitsland en Amerika. Ik laat nu de thesen van Burnham
met alle bezwaren, die men er tegenin kan brengen, voor wat zij zijn. Zijn voornaamste
gezichtspunt is echter geenszins nieuw en wat de strekking aangaat, onmiskenbaar
juist. Wanneer men thans tegen de gang van zaken met betrekking tot het atoom-
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vraagstuk bezwaar maakt, heeft men eigenlijk geen adres voor zijn protest.
‘Het kapitalisme’ is men gewend uit te roepen, maar het is overal de staat, die
zowel het onderzoek naar aanwendingsmogelijkheden van atoomenergie als de
fabricage van atoombommen beheerst. In de Verenigde Staten niet minder stevig
dan in de Sowjet-Unie.
‘Rusland’, zullen anderen uitroepen. Maar de Sowjet-Unie heeft de atoombom
niet uitgevonden en in betoon van nationalisme doet de ene staat niet voor de andere
onder.
‘De geleerden die de atoombom maakten’, zal een derde zeggen. Maar zij waren
over het algemeen goedwillende laboratoriumvirtuozen, die niets liever wilden dan
de mensheid dienen.
Het zijn juist de anonimiteit en haar spiegelbeeld, de verantwoordingsloosheid,
die de huidige ontwikkeling kenmerken. Het zijn niet enkele schobbejakken, die
uitsluitend op winst uit zijn, het is niet een bepaald misdadig volk, dat een oplossing
dwarsboomt, het is het systeem, de organisatie, het bureau en de commissie, alle
even ongrijpbaar en even anoniem. Dat juist maakt de situatie zo wanhopig en geeft
de publieke belangstelling de genadeslag. Het is gewoonte geworden te stellen, dat
de ontwikkeling van het zedelijk bewustzijn de ontwikkeling der techniek niet heeft
bijgehouden. We kunnen concreter zijn. Het overheersen van de efficiency-norm,
de jacht naar grotere produktie en hogere winsten, de illusie van de nimmer eindigende
vooruitgang hebben ons meegesleept in mammoet-organisaties, die een eigen leven
leiden, onafhankelijk van de wil der burgers. De organisatie draait wel, maar we
weten niet meer waarvoor. De uitvindingen gaan door, maar met welk doel? De
organisatoren beslissen - in naam van wie? De democratie werd een geloof, een
panacee voor alle kwalen, maar hoevelen oefenen in feite nog enige invloed uit? De
groepen die beslissen, althans menen te beslissen binnen het kader van de organisatie,
die hen drijft, isoleren zich automatisch. Zij hebben een eigen idioom en ze herkennen
elkaar aan oogopslag en gebaar. Of het nu bedrijfsleiders, generaals of partijleiders
zijn. In deze fase, waarin de gewone man, die er het zijne van zegt, een ietwat ridicule
curiositeit is geworden, een horenswaardigheid voor de radio, heeft de wekroep ‘Eén
wereld of geen’ niet activerend, maar verlammend gewerkt. De gewone man mag er
nog wel het zijne van zeggen, maar hij weet nu zekerder dan ooit, dat hij er helemaal
niet aan te pas komt.
Deze noodlottige ontwikkeling kan slechts worden gestuit door de tegenrevolutie
van de gewone man, arbeider, professor of fabrikant. Ook ten tijde van het feodalisme
berustten de grote beslissingen slechts bij enkelen. In deze periode waren deze
beslissingen echter van niet groter betekenis dan de besluiten, die elke willekeurige
bedrijfsleider tegenwoordig dagelijks in het grootbedrijf neemt. Toen de industriële
revolutie het maatschappelijk weefsel verdichtte en de bevolking met sprongen
toenam, heeft de strijd om de politieke democratie de hoop doen gloren, dat de
gevaren van de technische vooruitgang zouden worden opgevangen door een stelsel
van wederkerige verantwoordelijkheden. De politieke democratie in haar 19e eeuwse
concep-
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tie bleek niet in staat om de technische ontwikkeling in een later stadium in harmonie
te brengen met het welzijn van de mens. Het atoomvraagstuk vormt slechts een
bijzonder pijnlijk onderdeel van een gehele reeks vraagstukken, opgeworpen door
de inadequate ontwikkeling van een maatschappij, die slechts de materiële voordelen
van stoommachine en dynamo zocht en het vernietigende effect daarin besloten
verwaarloosde. Toen de aanwending van de stoommachine een ontzaglijke vergroting
der produktie mogelijk maakte, heeft men wel de verhoging van het levenspeil
aanvaard, maar crisis en werkloosheid veroorzaakt door dezelfde produktiekrachten
heeft men niet weten te voorkomen. Toen de toepassing der elektriciteit de
mogelijkheid schiep het leven geriefelijker te maken, heeft men ijskasten en radio′s
besteld, maar de bommenwerpers en V-2′s heeft men niet voorzien. De ontwikkeling
der atoomenergie stelt ons voor eenzelfde mogelijkheid, maar in oneindig pregnanter
vorm. Er bestaat een wereldvoedseltekort, een gedesorganiseerd Europa en een
atoombom. Wanneer we op deze weg voortgaan, zou het inderdaad beter zijn, dat
de geleerden waren gaan vissen in plaats van het atoom te splitsen.
In 1948 zullen de Verenigde Staten 9 miljard dollar uitgeven voor leger en vloot,
daarvan is bijna 100 miljoen bestemd voor atoom- en bacteriologisch onderzoek. De
hulp aan Europa in het kader van het Marshall-plan zal gedurende enkele jaren naar
schatting ongeveer 5 miljard per jaar vragen. Slechts het ontwaken van de ingeslapen
verantwoordelijkheidszin van gehele volken kan verandering brengen in deze
waanzinnige toestand. De wetenschappelijke onderzoekers dienen te beseffen, dat
het misdadig is, wanneer zij de resultaten van hun werk aan derden prijsgeven,
wanneer ze geen controle hebben over de gevolgen hiervan. Nederland heeft wel een
parlementaire commissie voor buitenlandse zaken - een parlementaire commissie
voor wetenschappelijk onderzoek gaat daar in belangrijkheid ver boven. In het citaat
in de aanhef werd gesproken over het verlangen naar vrede van de volken over de
gehele aarde. Indien de burgers van deze volken geen medezeggenschap eisen in de
beslissingen, die vallen over het voortbestaan van onze beschaving, is er geen
perspectief, dat de huidige ontwikkeling kan worden gestuit. Het is de taak der
staatslieden om middelen en wegen te beramen, waardoor het mogelijk zal zijn de
anonimiteit der organisaties te verbreken en opnieuw gezicht en verantwoordelijkheid
te ontdekken bij de machten, die thans hun geheimzinnig spel spelen. Het is de taak
van hen, die zich verantwoordelijk weten tegenover onze cultuur om het volk te
doordringen van de waarheid, dat zelfs een ontwikkeling van atoomenergie voor
vreedzame doeleinden zinloos is, wanneer niet van te voren internationaal evenwicht
en openbare controle op deze ontwikkeling verzekerd is.
Deze taken zullen niet tot een goed einde worden gebracht, indien wij het verloop
van zaken met betrekking tot het atoomvraagstuk niet beschouwen als een
waarschuwing, dat ieder verantwoordelijk is en dat we slechts kunnen slagen en
invloed uitoefenen, wanneer ieder deze verantwoordelijkheid aanvaardt.
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KVP en sociale rechtvaardigheid
Moeten wij allen capituleren voor het nivelleringsstreven, dat als een rode invasie
vreet aan het maatschappelijk lichaam?
De Linie, 29 september 1950
De spanning tussen lonen en prijzen is na de oorlog ongetwijfeld het vraagstuk
geweest, dat meer dan andere de grote massa van ons volk heeft bezig gehouden.
Reeds vóór de oorlog in Korea had een golf van prijsstijgingen nieuwe spanningen
teweeg gebracht en het was duidelijk dat het reële inkomen van de werknemers
opnieuw moest worden bezien.
De ontwikkeling van de economische verhoudingen in de wereld had er toe geleid,
dat de afschaffing van de maatregelen van prijsbeheersing in ons land niet gepaard
was gegaan met een verwachte prijsdaling, maar integendeel met een niet
onaanzienlijke stijging van de kosten van levensonderhoud.
De gebeurtenissen in Korea brachten de Raad van Vakcentralen ertoe op 27 juli
jl. in een telegram aan de regering op korte termijn maatregelen tot prijsbeheersing
en onderhandelingen over de lonen te eisen. Deze onderhandelingen hebben dan
geleid tot de verplichte loonsverhoging van 5% met ingang van 1 september jl.
Deze enkele zinnen betreffende de jongste ontwikkeling op dit gebied mogen
volstaan om aan te tonen, dat wat wij gemeenlijk plegen aan te duiden als het
vraagstuk van de spanning tussen lonen en prijzen, een permanent vraagstuk geworden
is. Het gaat bij de verhouding tussen de hoogte van lonen en van prijzen in wezen
om de vraag hoe het nationale inkomen zal worden verdeeld. De lonen vormen de
inkomens van de werknemers, de prijzen de inkomens van detailhandel, tussenhandel,
dienstverleningsbedrijven, industrie en landbouw. Deze simpele waarheid pleegt nog
wel eens te worden verdoezeld door allerhande technische complicaties. Soms met
nadruk door degenen, die er belang bij hebben dit vraagstuk als een
technisch-economisch probleem voor te stellen. Het is echter noodzakelijk om
duidelijk te zien, hoe, van de dag af waarop Schermerhorn proclameerde dat de
armoede gelijk zou worden verdeeld, tot heden de spanning tussen lonen en prijzen
de technische vormgeving is geweest van de strijd om de verdeling van het
maatschappelijk inkomen.
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Uitlatingen van KVP-zijde die onze aandacht vragen
Ik stel dit laatste nadrukkelijk voorop, omdat ik hier aandacht wil vragen voor een
gedurende de laatste maanden verschenen reeks beschouwingen van de zijde van de
KVP, die in deze strijd positie kiezen op een wijze, die ons als onaanvaardbaar
voorkomt en die, zou zij in de KVP de overhand krijgen, de samenwerking tussen
partijen, waarop de huidige regering rust, in ernstig gevaar moet brengen.
Ik heb hierbij het oog op een aantal redevoeringen en publikaties van de zijde van
Nijmeegse en Tilburgse hoogleraren, alsmede op voorstellingen, gewekt in het in
juni jl. verschenen rapport Financiële gezinslasten, uitgebracht door een commissie,
ingesteld door het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg. Al
deze redeneringen houden zich direct of indirect bezig met de huidige verdeling van
het maatschappelijk inkomen en de tendensen daarin opgesloten en kiezen daarbij
positie tegen wat men belieft te noemen ‘het socialistisch nivelleringsstreven’.
In het aprilnummer van het Katholiek Staatkundig Maandschrift verscheen van
de hand van prof. mr. F.J.F.M. Duynstee een artikel onder de titel Behoeven onze
democratische instellingen wijziging? Deze titel dekt slechts ten dele de inhoud van
het stuk, want dit richt zich voornamelijk op een kritische bespreking van wat de
schrijver noemt de tendensen tot een egalitaire democratie. Ondanks de eigenaardige
terminologie, die de schrijver er op na houdt, komen zijn bedoelingen uitstekend uit
de verf. De grondtoon van zijn beschouwing ligt besloten in de stelling dat een vals
vrijheids- en gelijkheidsbeginsel de taak der staatkunde ten aanzien van het algemeen
welzijn doorkruist. ‘Het valse gelijkheidsbeginsel komt tot uitdrukking in de steeds
verdergaande miskenning van de met een continue zedenorde noodzakelijkerwijs
verbonden differentiatie in levensvoorwaarden.’
Dit valse gelijkheidsbeginsel heeft er toe geleid, dat het respect voor zekere
verschillen in eigendom en voor zekere continuïteit in de functieverdeling in de
gezinnen in het gedrang is gekomen. De schrijver construeert dan een tegenstelling
tussen het algemeen welzijn, vrucht van de eigenlijke sociale orde, en het collectief
belang, dat door de dwingende macht van de moderne staat wordt gegarandeerd. ‘In
de jongste tijd bestaat de tendens om alle menselijke belangen naar zeker
pseudo-wetenschappelijk schema collectief te verzekeren. Aldus zou de overheid
alle belangen tot zich trekken, zou zij alle menselijke belangen collectiveren.’ ‘Maar
deze collectieve belangen zijn alleen dàn te rechtvaardigen, indien zij worden
nagestreefd in onderordening aan het algemeen welzijn, indien in het bijzonder de
continuïteit wordt bewaard in de menselijke gedragsorde, de zeden en tradities.’
Met de idee van de tegenoverstelling van algemeen welzijn en collectief belang,
van sociale orde en collectieve orde, heeft de schrijver zich dan een instrument
geschapen waarmee hij de huidige ontwikkeling of wat hij daarvoor houdt, te lijf
gaat. ‘In het wezen der zaak staan wij hier tegenover een revolutie van de menselijke
ratio tegen de menselijke bestemming, tegen God.
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Uit deze revolutie vloeien logisch voort: de revolutie van het collectief belang tegen
het algemeen welzijn, de revolutie van de techniek tegen de sociale zeden, de revolutie
der centrale overheid tegen de staatsgemeenschap, de revolutie van de collectieve
rechtsorde tegen de sociale rechtsorde.’
Als men de conclusies, die uit deze stelling getrokken worden t.a.v. de verhouding
van regering en parlement laat voor wat zij zijn, blijft een opmerkenswaardige
opvatting van wat sociale rechtvaardiging hic et nunc eist, onze aandacht vragen.
Met dat algemeen welzijn, berustend op continuïteit en sociale differentiatie, als
norm, wordt dié orde sociaal rechtvaardig geheten, die deze differentiatie blijvend
garandeert. ‘Niets is verderfelijker dan een gelijkheid, welke niet in zeden en tradities
is geworteld.’
Het streven naar het scheppen van gelijkheid van kansen, gelijkheid van
uitgangspunt, is voor Duynstee een verwerpelijke dwaling. Hij acht deze tendensen
naar nivellering identiek met die naar collectivering. Alleen de ongelijkheid in
vermogens en inkomsten handhaaft de gezinstraditie en daarmee de zeden en
gewoonten, die de fundamenten vormen voor de bevordering van het algemeen
welzijn. Het scheppen van gelijke kansen zal een dynamische ongelijkheid in het
leven roepen. De functionele ongelijkheid, kenmerkend voor de heerschappij der
bewindvoerders die dan gaat ontstaan, is een groot gevaar, want ze is traditieloos.
Het zijn echter niet slechts de traditieloze managers, die bij nivellering van
inkomens en vermogens onze samenleving zullen bedreigen. ‘Een maatschappelijk
selectieproces alléén naar - uiterlijk waarneembare - bekwaamheidscriteria
(functionele bekwaamheid) zou wel eens kunnen voeren tot een steeds dieper verval
van de lagere volksgroepen, waaruit men dan immers alle personen boven zeker
intelligentie-quotiënt weggetrokken heeft.’
Alvorens over deze gedachtengang enkele opmerkingen te maken, wil ik een aantal
voorbeelden geven van de wijze waarop Duynstee in verbluffend korte tijd school
heeft gemaakt, òf... uitdrukking heeft gegeven aan in brede kring levende gedachten.
In het debat in de Eerste Kamer verweerde minister Rutten zich tegen de pleiters
voor democratisering van de toegang tot het Hoger Onderwijs met het vrij citeren,
zij het zonder bronvermelding, van het door Duynstee geopperde bezwaar van de
afroming van ‘de arbeidende standen’. Het in Nijmegen ontstoken vuur bleek spoedig
ook in Tilburg gretig voedsel te vinden. Op de onlangs aldaar gehouden economische
en sociale studiedagen verklaarde prof. dr. F.A. Weve volgens het verslag in de
Maasbode: ‘Een organisch opgebouwde maatschappij kan slechts bestaan bij een
grote verscheidenheid van inkomsten en levenscondities en zelfs is de rijkdom van
sommige klassen om vele redenen een noodzakelijk element in de samenleving.’
Prof. Weve kwam voorts tot de gevolgtrekking, dat bij de belastingheffing de grenzen
van het behoorlijke zijn overschreden omdat ‘bepaalde bevolkingsgroepen niet meer
in staat blijken te zijn hun leven naar stand en staat in te richten, met name afstand
moeten doen van bepaalde elementen uit het cultuurleven, dat
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wezenlijk met hun sociale positie verbonden moet worden geacht, zoals het geven
van een behoorlijke opvoeding aan hun kinderen’.
Op deze zelfde studiedagen verdedigde de Nijmeegse hoogleraar, prof. dr. G.W.
Groeneveld, de stelling dat het volkomen onjuist is wanneer de overheid de
belastingheffing gebruikt om veranderingen aan te brengen in het werkelijk te
verbruiken inkomen ten gunste van de economisch zwakken.
Op de laatst gehouden sociale week van de Katholieke Arbeidersbeweging te
Rolduc, trok de oud-minister van Overzeese Gebiedsdelen, mr. Em. Sassen van leer
tegen de zogenaamde welvaartsstaat. Ook bij hem vernemen wij snel bekend geworden
klanken. ‘Het algemeen welzijn blijkt meer en meer te worden vereenzelvigd met
een som van collectieve belangen, waarvan de Staat de aartsverzekeraar wordt.’ ‘Het
van overheidswege verdelen van de taart over door de overheid gewogen collectieve
belangen, herbergt het gevaar van toenemende onzelfstandigheid, verlamming van
eigen initiatief, ondermijning van persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef, verstarring
van het maatschappelijk leven, fnuiken van de spaarzin, onmogelijkheid van
bezitspreiding door verijdeling van bezitvorming, onverschilligheid voor de zorg
voor het nageslacht en bezwaring van het kinderrijke gezin.’ (De Nieuwe Eeuw).
Bij gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Algemene Katholieke
Werkgeversvereniging sprak de Tilburgse hoogleraar, prof. dr. F.J.H.M. v.d. Ven,
een rede uit, waarin met enkele modulaties hetzelfde lied viel te horen. De huidige
sociale politiek, het levenspeil der arbeiders en de medezeggenschap van de arbeider
in de onderneming, waren de mikpunten voor het professoraal betoog. Prof. V. d.
Ven zei onder meer:
‘Lijdt de sociale politiek niet aan fatale zelfverblinding.’ Moeten wij niet ‘na er
aan toe zijn te geloven, dat de mens alleen maar werkt om te kunnen eten’, dat er is
‘overschatting van het consumptieve element in het doelsysteem der economie’.
Hebben de vergroting van de sociale zekerheid, en de veraangenaming van het leven
in het algemeen ‘het leven zijn spankracht niet doen verliezen, terwijl juist de
overwinning op de spanning veroorzakende elementen de mens dat gevoel van diepe
voldaanheid geeft, dat voor het wezenlijke geluk niet kan worden gemist?’
Men spreekt over massificatie en geestelijke proletarisering van de mens. ‘Het
lijkt veeleer, dat zij (de sociale politiek) door haar uniformerende en nivellerende
maatregelen een bijdrage leverde tot de verergering van de kwaal.’
Verder toonde prof. V. d. Ven zich tegenstander van de laatste loonronde en vooral
heeft hij bezwaar tegen de houding der arbeidersorganisaties omdat zij verzuimen
‘de strikte plicht te betogen dat consumptiebeperking allerwege geboden is’.
Ten aanzien van de medezeggenschap van de arbeider in de onderneming meent
prof. V. d. Ven dat men zich, voordat men aan de arbeider de last van de
verantwoordelijkheid oplegt, moet vergewissen of hij reeds voldoende
verantwoordelijkheidsbesef bezit. Wat in de boeiende beschouwingen van V. d. Ven
wel het meest opvalt is, dat hij enerzijds terecht stelt, hoezeer het
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denkbeeld dat sociale politiek bij uitsluiting het belang van de arbeidende klasse
beoogt verouderd is, maar anderzijds zijn kritiek vrijwel uitsluitend richt op de
gevolgen van de huidige sociale politiek voor de arbeidende klasse. Welk een kans
tot een anti-uniformerende en anti-nivellerende daad heeft de feestredenaar hier
verzuimd door voor zijn werkgeversgehoor de aspecten van ‘een vergroting van de
cultuur en een vervlakking van de geestelijke levenswaarden’, ‘de kapitalistische
geest’ en de weerstanden tegen ‘sociale rechtsvorming’ binnen de werkgeversgroep
niet nader te ontwikkelen!
Naar aanleiding van hetzelfde jubileum werd een nieuw program van de Algemene
Katholieke Werkgevers Vereniging als bijzonder vooruitstrevend opgediend. Dit
laatste blijkt geen belemmering te zijn geweest voor een nauwkeurige aansluiting in
geest en formulering bij de gedachtengang van de continuïteit van rangen en standen
zoals deze door prof. Duynstee zo wijsgerig werd vertolkt. ‘Het natuurlijk recht van
persoonlijk bezitten en het bezit door erflating te vermaken, mag niet worden aangetast
of geschonden, met name wordt de Staat het recht ontzegd om door buitensporige
belastingen het bezit uit te hollen.’ ‘Aan de eigendom van de produktiemiddelen is
verbonden het recht om meester te blijven over de economische beslissingen, zij het
binnen de grenzen van het publieke recht.’
De tendentie van al deze uitspraken is dezelfde: er heeft een te ver gaande
nivellering van inkomens plaats gevonden; de groepen die op een betere positie
kunnen bogen, maken aanspraak op een continuering van deze positie met behulp
van de overheid.
Het meest treffend komt deze redenering wellicht tot uiting in het bovenvermelde
rapport Financiële gezinslasten. De commissie, die het rapport samenstelde, stond
onder voorzitterschap van de Tilburgse hoogleraar prof. dr A.H.M. Albregts. Zij
heeft een becijfering gegeven van de door haar noodzakelijk geachte
inkomensbesteding van een gezin met 5 resp. 7 kinderen in de inkomensklassen van
f 6000-30.000. Zij komt tot de conclusie dat voor deze gehele inkomensgroep de
fiscale lasten te hoog zijn, dat bij deze gezinnen in vele gevallen van een noodtoestand
moet worden gesproken en doet voorts op grond daarvan een aantal voorstellen om
de fiscale lasten te verlichten.

Enkele kanttekeningen bij het rapport ‘Financiële gezinslasten’
Niemand zal ontkennen, dat de materiële positie van de intellectuele middengroepen
in het kader van de verdeling van het maatschappelijk inkomen nauwkeurige
overweging verdient. Ik kan me echter een dergelijke overweging niet voorstellen
zonder dat men daarbij de positie van de toch niet onaanzienlijke groepen, die minder
dan f 6000 en die van de curieuze groep, die meer dan f 30.000 verdient, tegelijk
daarin betrekt. Het merkwaardige is echter, dat de commissie daaraan geen behoefte
heeft gehad en bij de samenstelling van het rapport van vooronderstellingen is
uitgegaan, die de bovengeschetste opvatting van de continuering van de bestaande
sociale
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differentiatie volkomen dekken. Vooronderstellingen, die in de enthousiaste
beschouwingen die de KVP-pers zonder uitzondering aan dit rapport heeft gewijd,
een nog scherper accent ontvangen.
In het rapport wordt als vanzelfsprekend aangenomen, dat, naarmate het inkomen
groter is, noodzakelijkerwijs ook de uitgaven voor studie van de kinderen, medische
verzorging, huispersoneel enz. hoger zijn. Voor zeven inkomensgroepen tussen f
6000 en f 30.000 wordt bijv. precies berekend wat ze ‘nodig hebben’: een dagmeisje,
een dagmeisje plus een werkster, een meisje voor dag en nacht plus een dagmeisje
enz. Niet de maatschappelijke waarde van de door de inkomensontvanger geleverde
prestatie, maar de grootte van het inkomen bepaalt wat nodig is in een gezin en dat
met de precisie van de rekenliniaal. Dat de grootte van het inkomen in onze
maatschappij wel eens omgekeerd evenredig is aan de door de inkomenstrekker
geleverde prestatie is bij de commissie eenvoudig niet opgekomen. Zo worden ook
de uitgaven voor studie van de kinderen recht evenredig gezien met het inkomen van
het gezinshoofd. Dat de opleiding van de kinderen en de daaraan te besteden kosten
ook nog wel eens iets te maken zouden kunnen hebben met aanleg en begaafdheid
van de kinderen, is voor de commissie taboe. Nee, het inkomen, de stand van de
ouders bepaalt hoeveel de opleiding van zoonlief moet kosten. Dat de studiekosten
van de oudste zoon van iemand met een inkomen van f 9000, f 1000 per jaar moet
bedragen, terwijl de oudste zoon van iemand met een inkomen van f 18.000 het
dubbele, dus f 2000 per jaar moet kosten, is van een logica die men liever stilzwijgend
voorbij zou willen gaan. Maar in de extra-geneugten van deze laatste student ziet de
commissie juist een dwingende reden tot verlichting van de fiscale lasten van het
gezinshoofd, voor wiens rekening deze geneugten komen. Dat op deze wijze de
inkomensverschillen worden vergroot en de ongelijkheid geaccentueerd, is een punt
op zich zelf.
Verbluffend is ook de vrijmoedigheid waarmee de commissie met het hogere
inkomen ook het recht op studie voor de kinderen en op medische hulp ziet toenemen,
zonder zich ook maar een ogenblik te verdiepen in de vraag of de inkomensgroepen
beneden f 6000 wellicht ook enige aanspraken op deze rechten zouden kunnen doen
gelden. Als men die vraag bevestigend beantwoordt, openbaren zich bij deze lagere
inkomensgroepen noodtoestanden, waarbij die van de middelbare en hogere inkomens
in het paradijselijke verkeren.
Het is evenwel duidelijk, dat dit probleem niet voor de commissie kòn rijzen,
omdat het a priori voor haar vaststond dat opvoedingplichten slechts gelden voor de
vader ‘naar de in zijn stand geldende maatstaven’ (Romme in de Volkskrant van
6-7-′50). In de termen van dr. M.H. Jacobs (De Linie 15-9-′50) heet dit: ‘In de
jonge-kinderen-jaren hebben onze arbeiders ongetwijfeld een moeilijk bestaan, maar
het grote gezin wordt bij hen normaliter vrij vlug ook in financieel opzicht een zegen,
doordat de ouderen gaan meeverdienen. Bij de gezinnen met “middelbare inkomens”
is daarvan geen sprake, wanneer studerende zoons en dochters op hetzelfde
intellectuele ni-
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veau willen blijven, hetgeen een sociaal belang van de allereerste orde is.’ Even
verder heet de noodzaak om kinderen een opleiding te geven ‘volgens hun stand’
zelfs ‘dit eerste der sociale problemen van onze tijd’.
In De Linie van 29-9-′50 doet de hoofdredacteur, prof. dr. J.H.C. Creyghton de
was nog eens dunnetjes over. Hij spreekt van ‘de steeds stijgende nood aan
ongelijkheid: opdat de maatschappij niet ontaarde tot een vormloze massa, maar zich
in die cultuur-ontplooiing verheuge, die niet door allen kàn en dus door bepaalden
mòet ontwikkeld worden’.
Dr. K. Verhofstad S.J. formuleert in De Linie (7-10-′50) het uitgangspunt als volgt:
‘De meeste arbeidersouders en -kinderen voelen geen behoefte om uit hun milieu
te groeien en daardoor wordt een “noodzaak voor het arbeiderskind” om snel te gaan
verdienen niet als een ongewenste noodzaak, doch als een begeerde
vanzelfsprekendheid gezien. Ouders uit een hoger milieu voelen het daarentegen
steeds schrijnend, als zij hun kind niet op het eigen niveau vermogen te houden.’
‘De opname van arbeiderskinderen in hogere standen kan slechts zeer langzaam
geschieden, zodat altijd de noodzaak aanwezig is om het gros der
aristocratie-van-morgen te kweken uit de aristocratie-van-vandaag.’
‘Kinderen uit arbeidersgezinnen behoren kansen te krijgen. Maar de eisen die men
stelt, dienen hoog te zijn, tot hun eigen bestwil, en uit welbegrepen liefde voor het
arbeiderskind.’

Welke resultaten heeft het streven naar nivellering tot nu toe gehad?
In het algemeen kan worden gezegd, dat vergelijkingen tussen het reële welvaartspeil
van voor en na de oorlog, waarbij men werknemers, werkgevers, pensioen- en
rentetrekkers als gesloten groepen beschouwt, vrijwel zinloos zijn. Wel kan met
zekerheid worden gezegd dat geen noemenswaardige verschuiving ten gunste van
het inkomen der industriearbeiders heeft plaats gevonden in vergelijking met voor
de oorlog. Vergelijkt men het reële arbeidersinkomen met het reële inkomen per
hoofd der bevolking dan blijkt daaruit, dat in de jaren 1945 en 1946, jaren van
distributie en beperkende maatregelen van overheidswege, een relatieve stijging van
het arbeidersinkomen heeft plaatsgevonden, doch dat deze stijging sindsdien weer
geheel teniet is gedaan. Sinds 1947 is het reële inkomen van andere groepen
aanzienlijk meer gestegen dan het arbeidersinkomen.
Meer kunnen wij zeggen over verschuivingen binnen de afzonderlijke groepen.
Zo staat vast, dat binnen de arbeidersinkomens een verschuiving heeft plaatsgevonden
van de industrie-arbeiders ten gunste van de landarbeiders, van de arbeiders zonder
kinderen ten gunste van de arbeiders met kinderen, van de geschoolden en geoefenden
ten gunste van de ongeschoolden, van de geschoolden binnen de grote steden naar
de geschoolden daar
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buiten. Het nivelleringsproces dat uit deze verschuivingen blijkt, kan men uiteraard
kritisch beoordelen, maar deze nivelleringen zijn van een geheel andere orde dan de
nivelleringen waarover in de bovenaangehaalde KVP-uitspraken de grote trom wordt
geroerd.
Voorts is aantoonbaar, dat binnen de loon-inkomens de employés nog weer relatief
achteruit zijn gegaan in verhouding tot de inkomens van de handarbeiders. De reële
inkomens van de employés zijn in vergelijking met voor de oorlog gemiddeld met
ongeveer 20% gedaald.
Binnen de groep van de inkomenstrekkers uit ondernemersarbeid, winsten, renten
en pensioenen is het verder aannemelijk dat de inkomens uit renten en pensioenen
relatief achteruit zijn gegaan, de inkomens uit winsten vooruit, evenals inkomens uit
ondernemersarbeid in landbouw, handel en industrie, waarbij waarschijnlijk de
ondernemersarbeid in de landbouw nog weer het sterkst is gestegen.
Overziet men nu dit tableau dan kan er geen misverstand over bestaan dat de
agitatie over de grootscheepse nivellering, die zich zou hebben voltrokken in hoge
mate demagogisch van aard is en op geen enkele wijze steun vindt in de feiten. Er
valt te spreken over de inkomens van de hoofdarbeiders, de employés in algemene
zin en de administratieve arbeiders in het bijzonder. Wanneer men spreekt over de
intellectuele middenstand en deze laatste groepen bedoelt, is een reële basis voor
discussie verkregen. Wanneer men echter, zoals te doen gebruikelijk, er ook de vrije
beroepen bij betrekt dan vervalt deze basis, want het staat wel vast, dat de inkomens
van accountants, artsen, advocaten enz. er relatief zeker niet op achteruit zijn gegaan.
Integendeel. Het zijn juist deze groepen voor wier rekening het gestegen aantal
personenauto′s per hoofd der bevolking in vergelijking met 1938 komt - een
onmiskenbaar luxe verschijnsel!
Wanneer men nu de reële inkomens van de zogenaamde intellectuele middenstand
wil vergroten dan dient men duidelijk aan te geven van welke groep men deze
extra-portie wenst weg te nemen. Op dit punt is het rapport Financiële gezinslasten
bijzonder vaag. Maar iemand als prof. V. d. Ven is in zijn bovengenoemde rede voor
geen misverstand vatbaar! Zijn waarschuwing tegen de overschatting van het
consumptieve element in de economie tendeert duidelijk naar verlaging van het
levenspeil van de arbeiders en dat lijkt ons sociaal èn economisch volstrekt
onaanvaardbaar. Men vergete niet, dat wanneer wij vergelijkingen treffen met het
levenspeil van de arbeiders in 1938, wij vergelijken met een jaar waarin er 350.000
werklozen waren en het levenspeil van de werkenden nog altijd te wensen overliet.
Het jaar 1938 moge voor economische vergelijkingen een doelmatige basis bieden,
voor sociale vergelijkingen doet het dit stellig niet.
Het is evenwel niet onze bedoeling om in deze beschouwing de vraag te
beantwoorden, welke inkomensverdeling economisch en sociaal als de meest
wenselijke moet worden beschouwd. Het bovenstaande dient om aan te geven dat
de telkens herhaalde bewering dat de grens van de nivellering is bereikt en dat een
verdergaan op de weg van de nivellering ons tot een

Joop den Uyl, Inzicht en uitzicht

23
economische ramp zou voeren, een absurditeit is voor zover zij betrekking heeft op
het inkomen van arbeiders als geheel, omdat er in dit opzicht in feite geen nivellering
van enige betekenis heeft plaats gevonden.

Standenstaat en klassenstrijd
Maar hoe moeten dan de wijsgerige, dramatische of lyrische vertogen van Duynstee,
Jacobs, V. d. Ven etc. worden gewaardeerd? Zij vormen een in wezen weinig
genuanceerd pleidooi voor het bevriezen van de bestaande verschillen in inkomens
en vermogens, de afscherming van de bestaande standen en de bevoorrechting van
bepaalde groepen. Een pleidooi dat tegen de achtergrond van de feitelijke verhouding
het accent verkrijgt van een onmiskenbaar regressief streven. Een streven niet gericht
op verkleining, maar op vergroting van de verschillen, niet gericht op verzoening
maar op verwijding van maatschappelijke tegenstellingen.
Wie het criterium voor het standbegrip gaat leggen in het verschil in inkomen en
vermogen, en het behoud van de stand onverbrekelijk verbonden ziet met continuering
van de bestaande inkomens- en vermogensverschillen, maakt van zijn stand een
klasse. Standsverschillen worden dan per definitie klassen-tegenstellingen. Wanneer
men de continuering van deze klassentegenstellingen als een zaak van zedelijke orde
proclameert, kan ik daarin niet anders zien dan een provocatie van de klassenstrijd.
Het socialisme is allerminst gekant tegen de vorming van standen, in die zin, dat het
de organische groei van op de gemeenschap van beroep, bedrijf of functie gebaseerde
levensvormen toejuicht. Wanneer men echter voor deze gemeenschapsvormen een
economisch criterium wil aanleggen zal men inderdaad te maken krijgen met een
hardnekkig socialistisch ‘nivelleringsstreven’, omdat het socialisme uitgaat van een
gemeenschapsvorming en een ontplooiing van de persoonlijkheid, waarbij niet bezit
of inkomen, maar gemeenschappelijke arbeid, bekwaamheid en
verantwoordelijkheidsbesef de maatstaven vormen. Prof. Romme heeft zich op
veelzins aantrekkelijke wijze verzet tegen strevingen als hier gewraakt. In het
Katholiek Staatkundig Maandschrift van juni 1950 heeft hij Duynstee op onzachte
wijze de les gelezen over diens gelijkstelling van nivellering en collectivering, van
zeden en bestaande sociale orde; in de Volkskrant heeft hij de zaak van de arbeiders,
die ook een zaak is van de katholieke arbeiders, verdedigd tegen Van der Ven. Zo
schreef prof. Romme in de Volkskrant van 7 oktober jl., dat hij zich bij het lezen van
de rede van prof. Van der Ven geërgerd had ‘aan de beschuldiging, die hij onze
arbeidende klasse in het gezicht heeft geworpen, de beschuldiging dat zij “een
biologisch welzijn ten troon heeft verheven”, daarmede “verraad aan geestelijke
waarden” heeft gepleegd, zó schrikkelijk, dat deze arbeidende klasse aan dit verraad
“in een communistische of om het even welke andere slavernij ten onder gaat”.’
En Romme vervolgt dan: ‘Dit is niet waar. Zo is het niet gesteld met onze
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katholieke en christelijke arbeiders, maar het geldt ook niet voor een zeer, zeer groot
deel van onze niet-christelijke arbeiders.’
Toehoorders en lezers van de rede van prof. Van der Ven zullen waarschijnlijk
‘de beschuldiging terugvoeren naar de geest en de gesteltenis van onze
arbeidersorganisaties en haar leiding - waarmede deze in een hoek zouden worden
getrapt waar ze niet thuis horen en wat ze zich niet behoeven en niet mogen laten
welgevallen’.
Ten aanzien van de uitlatingen van prof. Van der Ven over de medezeggenschap
schreef prof. Romme in de Volkskrant van 8 oktober jl. ‘Men vergist zich, wanneer
men meent, dat vriendelijkheid en voorkomendheid als substituut kunnen dienen
voor een positie, waarin de arbeider gast noch kind is, maar een man die
verantwoordelijk is voor de doeleinden van wat hij ook als zijn onderneming
beschouwen kan.’ Prof. Romme spreekt er verder zijn verwondering over uit dat Van
der Ven zich kant tegen de arbeidersmedezeggenschap - ook op sociaal gebied. ‘Hier
begint het ons bepaald een beetje te draaien. Nu nog tegenstand gevoerd te zien tegen
sociale medezeggenschap van de arbeider in de onderneming - zie, dat zou ons bijna
pessimistisch maken.’
In zijn slotartikel in de Volkskrant van 11 oktober keert prof. Romme zich tegen
het door Van der Ven gelaakte optreden der arbeidersorganisaties - die zouden
verzuimen de noodzaak van consumptiebeperking te beklemtonen. ‘De produktie
neemt toe, maar wij mogen het minder dan ooit allemaal consumeren. Waar blijft
het verschil? Niet bij het arbeidselement, maar bij de kapitaalsfactor. Zeker, ook de
arbeider heeft daarvan zijn profijt.’ ‘Vermeerdering van het particulier bezit is
broodnoodzakelijk - maar het is niet goed, wanneer ze enkel en alleen toevalt aan de
factor van het kapitaal. Laten we daar toch geen doekjes om winden - dat leidt alleen
van kwaad tot erger.’
Deze reactie van Romme is bijzonder verheugend, want het lijdt geen twijfel dat
een overheersing van opvattingen als die van Duynstee c.s. in de KVP tot een radicale
breuk met de PvdA moet leiden.

Statische en dynamische maatschappijopvatting
In het bovenstaande zal, naar we hopen duidelijk zijn, dat naar onze opvatting in de
huidige ontwikkeling op sociaal gebied ook voor een socialistische partij fundamentele
vragen zijn gelegen. Als Duynstee echter meent dat de dynamische ongelijkheid, d.i.
ongelijkheid, die gebaseerd is op het verschil in maatschappelijke functie en die het
socialisme voorstaat, moet leiden tot een genivelleerde samenleving van traditieloze
managers, geeft hij daarmee slechts blijk, het technische proces, dat aan het ontstaan
van de ‘bewindvoerdersheerschappij’ ten grondslag ligt, niet te doorzien. De managers
van vandaag zijn in overwegende mate gerecruteerd uit de groepen en standen, die
Duynstee c.s. een extra-premie willen geven, maar zij zijn het, die ons de gevaren
en kwalen van het managerdom bewust hebben gemaakt! De
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cultivering van en de controle op de managers, voorzover hun bestaan tot de
technische onvermijdelijkheden behoort, zal door het continueren van de bestaande
inkomens- en vermogensverschillen niet worden bevorderd, maar gehinderd. Door
een nivellering van inkomens- en vermogensverschillen zal het immers mogelijk
zijn om in een maatschappelijk selectieproces normen te stellen, die zo al niet ideaal
dan toch altijd nog oneindig verheven zijn boven de norm van de geldzak, die vandaag
veelal prevaleert.
Dat een maatschappelijk selectieproces naar functionele bekwaamheid zou moeten
leiden tot een steeds dieper verval van de lagere volksgroepen, zoals Duynstee meent,
is een redenering, die alleen opgaat voor degenen die volkomen statisch denken.
Naar onze voorstelling zal het scheppen van gelijkheid van kansen immers gepaard
gaan met een spreiding van bezit en cultuur, met een hervorming van de geest van
ons onderwijs ook, die in de eerste plaats de verheffing van de zgn. lagere
volksgroepen ten goede komt.
Tegenover de stelling dat de nivellering zover is voortgeschreden dat haastig terug
moet worden gedraaid, stellen wij 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. In ons huidige
belastingstelsel worden de inkomens aanzienlijk zwaarder belast dan de vermogens.
De vorming van een vermogen uit inkomen is vrijwel onmogelijk geworden. Daarom
accentueert onze belastingwetgeving de ongelijkheid van kansen. Het socialisme zal
daarom in een radicaal andere richting dienen te gaan dan door Duynstee c.s. wordt
gepropageerd. De KVP zal moeten kiezen tussen een in haar kring levende opvatting
van de standenstaat en onze opvatting van een klassenloze maatschappij. Want
verdragen doen die twee elkaar niet.
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Heroriëntering van het socialisme
De dialectiek van de progressieve beweging
Bij het onderzoek naar de situatie van het socialisme, naar de kracht en naar het falen
van de socialistische beweging, staan twee vragen centraal. In de eerste plaats:
beschikt het socialisme, dat uiteraard de pretentie heeft de beste oplossing te bieden
voor de maatschappelijke en politieke problemen van onze tijd, inderdaad over de
voor onze tijd en onze situatie meest geëigende inzichten en opvattingen? In de
tweede plaats: zijn de methoden die het socialisme als beweging van aanhangers,
meelopers en kiezers gebruikt om zijn idealen in werkelijkheid om te zetten, de meest
doelmatige? Deze hier onderscheiden vragen lopen in de praktijk natuurlijk veelal
in elkaar over, maar naarmate het meer waard is, dat het socialisme niet beschikt
over het monopolie van vooruitstrevende ideeën, is het noodzakelijker om te
onderscheiden tussen de politieke idee, het inzicht enerzijds, en de politieke partij,
de beweging, anderzijds.
Het onderscheid tussen de beweging en het inzicht brengt ons op het eerste punt dat
met nadruk dient te worden gesteld wanneer wij ons afvragen in hoeverre ‘het
socialisme’ als beweging thans aan de eigen pretentie voldoet. Het is immers uiterst
onwaarschijnlijk dat een beweging, op jaren gekomen, zoals met het socialisme het
geval is, de soepelheid zou hebben behouden om zich telkens en telkens weer in haar
program en haar politiek aan te passen aan de gewijzigde maatschappelijke
omstandigheden. Het beeld dat de geschiedenis vertoont is veeleer tegenovergesteld.
De geschiedenis doet bevroeden dat de natuurlijke gang van een beweging is dat zij
in haar opkomst een, op dat moment zeer wezenlijke, verdere ontwikkeling van de
gedachten over maatschappij-inrichting vertegenwoordigt, terwijl deze gedachten
naarmate zij worden gerealiseerd minder ter zake worden, dus haar geldigheid
verliezen en tot een conservatief, verstarrend element worden.
Dat een dergelijke dialectiek bestaat in de vooruitgang in het algemeen, is een
gedachte die door verscheidene historici is geformuleerd. Dat de beweging voor
vrijheid, gelijkheid en broederschap uitliep op een Napoleon, dat de strijd voor de
vrijmaking van de arbeiders en boeren in Rusland uitmondde in de Stalinistische
uitbuiting van arbeiders en boeren, is een proces dat genoegzaam bekend is. Ons
interesseert in dit verband echter meer het verloop van de beweging, die in een
bepaalde periode vorm geeft aan een vooruitstrevende gedachte. Dan blijkt zich in
het verleden telkens een verge-

Joop den Uyl, Inzicht en uitzicht

27
lijkbare dialectiek te hebben ontwikkeld. Het verval van het liberalisme op het
Europese continent vormt er de meest sprekende illustratie van. De ontwikkeling
van de Anti-Revolutionaire partij ten onzent, begonnen als ‘Partij der kleine luyden’
tot solide bondgenoot van de beschermers van de rechten der bezittenden is in dit
opzicht niet minder betekenisvol.
Zoekt men naar elementen ter verklaring van een dergelijke ontwikkelingsgang
dan meen ik, dat men op een drietal factoren zal moeten letten.
In de eerste plaats staat aan het begin van elke beweging steeds het leiderschap
van een enkele overheersende figuur of van een kleine groep bezielden. Hun activiteit
duurt bijna zonder uitzondering een leven lang. Slechts weinig politieke leiders
hebben de grootheid om hun beweging zo sterk te maken dat zij zelf overbodig
worden en tijdig een nieuwe generatie de kans krijgt. De ervaring wijst dan ook uit,
dat nergens de oprichtersbewijzen meer agio doen dan in de politiek. Gegeven het
veelvuldig, langdurig gecontinueerde leiderschap, treedt bijna steeds de figuur op
dat de leiders de idealen van hun jeugd verabsoluteren. De maatschappij verandert
echter en wat gister vooruitstrevend was, betekent vandaag verstarring en morgen
reactie. De mening dat vele politici in hun jeugd en bij het grijzen der haren het hoofd
laten spreken en zo van vooruitstrevendheid naar conservatief evolueren, berust op
gezichtsbedrog. Aan gezindheid schort het de grijsheid niet, maar de gezindheid
pleegt zich te richten op wat enkele decennia terug vooruitstrevend was.
In de tweede plaats gaat elke organisatie en elke beweging, geïnspireerd op een
idee, een eigen leven leiden dat dikwijls veel taaier en weerbarstiger is dan de idee
zelf. De begrippen, de leuzen, de symbolen en alles wat er aan mythische trekken in
elke beweging schuilt, evolueren bijzonder moeilijk mee met veranderde
omstandigheden. Weliswaar slagen wij er dikwijls in om bijvoorbeeld begrippen als
kapitalisme, imperialisme, klassenstrijd, als een nog niet uitgevonden elastiek rekbaar
te maken maar daarmee zijn wij nog niet van de verwarrende en verstenende werking
van dergelijke begrippen bevrijd. Dat dit eigen leven van een beweging, geïnspireerd
op de centrale idee van een voorbij tijdperk, de slagvaardigheid en juiste instelling
van de beweging in het heden bemoeilijkt, behoeft geen betoog.
In de derde plaats, en dit hangt nauw samen met wat hier gezegd werd over
leiderschap en het eigen leven van een beweging, zal elke beweging die iets bereikt
heeft, geneigd zijn meer aandacht te besteden aan de verdediging van het bereikte
dan aan het winnen van nieuwe mogelijkheden. Voor het socialisme spreekt hier
natuurlijk het duidelijkst het voorbeeld van het levenspeil en de bestaanszekerheid
van de arbeiders tegenover bijv. de mogelijkheden van internationale integratie. Het
fanatisme waarmee de Anti-Revolutionaire partij tracht om de bijzondere school
opnieuw als een overheersend verschilpunt in de politieke strijd te werpen, dient men
in hetzelfde licht te bezien.
Beschouwt men nu de situatie van het socialisme aan de hand van de geschetste
tendens tot verstarring, waaraan een zo gerenommeerde beweging
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als de socialistische wel onvermijdelijk onderhevig moet zijn, dan moet tegelijk
worden opgemerkt dat de positie van de Partij van de Arbeid binnen het geheel van
het socialisme uitzonderlijk is. De Partij van de Arbeid immers is een nieuwe partij,
juist opgericht om het gesignaleerde verkalkingsproces te doorbreken, een partij die,
bewust aanknopend bij het wezenlijke in de socialistische traditie, toch haar
uitgangspunt enkele, resp. ettelijke graden anders legt dan het gros van de
socialistische partijen. De doorbraak was niet alleen zelf vrucht van nieuw denken,
maar ze heeft ook nieuw denken mogelijk gemaakt. Met name een rapport als De
weg naar vrijheid1 met zijn nadruk op gedecentraliseerde machtsuitoefening, zijn
pleidooi voor vrije ontplooiing en zijn aandacht voor de cultuur is alleen denkbaar
in een partij die bewust volkspartij wil zijn en elk gesloten maatschappijbeeld
principieel verwerpt. Dat aan een dergelijke uitzonderlijke positie temidden van het
internationale socialisme ook schaduwzijden verbonden zijn, is duidelijk. Uitzondering
betekent altijd tegelijk een stuk isolement.
Intussen is internationaal gezien het socialisme sterk in beweging.2 Juist de discussie
over de herbewapening, de samenwerking met andere partijen in de afweer tegen de
bolsjewistische dreiging en de confrontatie met vooruitstrevende ideeën en praktijken
van het ‘kapitalistische’ Amerika dwingt de socialistische partijen tot een nieuwe
oriëntering met betrekking tot haar uitgangspunt. Dat daaruit tegenstelling (Engeland)
en splitsingen (Italië, Japan enz.) voortvloeien kan men in de huidige situatie slechts
beschouwen als het noodzakelijke doorbreken van de zweer, zonder welke geen
zuivering en genezing mogelijk is.
De groei van het communisme na de tweede wereldoorlog bood, hoe tragisch dit
verschijnsel menselijk en politiek is, het socialisme de mogelijkheid tot een nieuw
positie kiezen en daarmee tot innerlijke vernieuwing.

Maatschappij-analyse en maatschappijvisie
Behoeven de voorwaarden tot adequate inzichten in een zoveeljarige beweging als
de socialistische, met name in ons land, dus niet als ongunstig te worden beschouwd,
het staat buiten twijfel dat de dogmatiserende en verstarrende tendensen die we
opsomden, socialisten bij voortduur verplichten tot toetsing van eigen inzichten en
programs aan de sociale werkelijkheid. De eerste vraag die dan dient te worden
gesteld, luidt: heeft het socialisme een eigen visie op de maatschappelijke
ontwikkeling? Men ontmoet nogal eens de stelling, dat de kracht van het socialisme
in het verleden vooral school in de doeltreffendheid van zijn maatschappij-analyse.
‘Wie geeft ons het Kommunistisch Manifest voor deze tijd’ hoor ik wel eens vragen.
Schiet het hedendaagse socialisme hier inderdaad tekort?
Zonder iets af te doen aan de genialiteit van Marx′ ontleding van de
maatschappelijke krachten, die tientallen jaren lang een superieur werktuig is geweest
in de emancipatiestrijd van de arbeidersbeweging, meen ik toch dat
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men hier wel moet onderscheiden. Er was bij Marx en bij de oudere socialisten
maatschappij-analyse en een stuk maatschappij-beschouwing, maar geen
maatschappij-visie. Geen maatschappijbeeld voor de toekomst, ten minste niet voor
zover dat uit zou dienen te gaan boven ‘grond- en produktiemiddelen aan de
gemeenschap’. De plaats van de maatschappij-visie werd ingenomen door het geloof
in de komst van ‘het socialisme’. Het was dit geseculariseerde geloof, dat een uiterst
belangrijk element vertegenwoordigde in de socialistische strijd en dat thans
verdwenen is. Verdwenen met de deterministische achtergrond van het
negentiende-eeuwse denken. Vervangen door het scepticisme, dat alle geestelijke
bewegingen in onze tijd doortrekt. Ik ga op de aspecten van de geestelijke situatie
niet verder in, constateer alleen dat men bij het vragen naar een socialistisch
maatschappijbeeld niet de voorstelling mag wekken, of het hierbij gaat om iets dat
verloren is geraakt. Daarmee is intussen niet ontkend dat de vraag naar een
concretisering van het socialistische maatschappijbeeld bestaansrecht heeft.
De kritiek op wat het socialisme aan maatschappijontleding thans te bieden heeft,
richt zich vooral op twee punten: de ontleding vervaagt in het signaleren van een
veelheid van krachten, die wel scherp afsteekt tegen de eenvoudige en heldere analyse
van de kapitalistische maatschappij, die het vroegere socialisme hanteerde èn voor
zover er analyse aanwezig is bijv. van de verhouding tussen de arbeiders, oude en
nieuwe middenstand en ondernemers, worden de lijnen zelden doorgetrokken naar
de toekomst.
Erkend moet worden dat de maatschappij-analyses van enig portuur, die de laatste
jaren op tafel zijn gelegd, het domein zijn gebleven van enkelingen en in de
socialistische beweging onvoldoende hebben doorgewerkt. Ik noem in dit verband
een drietal visies van ongemeen belang.
1 De heerschappij der bewindvoerders, zoals ontwikkeld door James Burnham. Zijn
boek, dat reeds van 1941 dateert, heeft nog vrij sterk doorgewerkt. Bij alle
gerechtvaardigde kritiek, die op het betoog van Burnham kan worden geleverd, heeft
hij in elk geval de aandacht geconcentreerd op het gevaar van het ontstaan van een
nieuwe kaste, die elkaar de bal toespeelt en zich in feite onttrekt aan democratische
controle. Bij alle reserve die men ten aanzien van Burnhams stellingen en met name
wat betreft zijn onderschatting van het weerstandsvermogen van de politieke
democratie moet maken, is tot dusver weinig ernst betracht met het ondervangen van
die levensgrote bedreiging voor de democratie die Burnham heeft gesignaleerd: de
overmacht van de besturende en uitvoerende apparaten op de controlerende organen,
in staat, bedrijfsleven, vrije organisaties enz. De stuntelige wijze waarop in ons land
de hervorming van de parlementaire werkwijze voortgang vindt (of liever stokt)
bewijst eens te meer dan men òf het gevaar niet ziet òf de democratische intentie
reeds te zeer is uitgehold. Op dit terrein, nauw samenhangend met het gehele probleem
van het levend houden van de democratie van onderen-op, ligt voor het socialisme
een der belangrijkste taken voor de toekomst, niet het minst in het bewust organiseren
van democratische controle en stuwing in de eigen partij.
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2 De depersonalisering van de mens als gevolg van het overheersen van de techniek
en het ontnemen aan de mens van elementaire levensfuncties door maatschappelijke
organisaties. Ik denk hierbij aan de groep schrijvers als Huxley (Brave New World),
Orwell (1984), Cheorgiu (Het 25ste uur). Deze problematiek kan, zoals bij Orwell,
in directe samenhang worden gezien met de overwinning van de totalitaire staat. Ze
bestaat ook daarbuiten voor zover het totalitarisme betekent dat ‘vrije’ mensen (ook
in een formele democratie) het stempel opgedrukt krijgen van een eenheidscultuur
en door reclame, pers, radio en film geconfectioneerd worden tot dezelfde,
mechanische, onpersoonlijke wezens, die uit angst om achteraan te komen in de race
naar maatschappelijk succes, bovendien nog gedwongen worden in hetzelfde tempo
te leven.
Ik ontken opnieuw niet dat ook in socialistische kring aan deze ontwikkeling
aandacht is gegeven. Dat in het nieuwe Plan een zo grote plaats is ingeruimd aan
cultuurvragen, waarin mede deze ontwikkeling onder ogen wordt gezien, lijkt me
voorshands nog steeds het belangrijkste aspect van het Plan. Essentieel is echter dat
een dergelijke ontwikkeling alleen kan worden weerstaan, indien er iets verandert
in onze waarden-structuur. Daarin immers schuilt een duidelijke fout. Als illustratie
volge hier een citaat uit het studentenorgaan Politeia (april 1950), waarin naar
aanleiding van het socialistisch program voor actieve cultuurpolitiek met zijn nadruk
op gelijkheid van kansen, het volgende wordt opgemerkt:
‘Dit alles heeft slechts zin, indien we ook een goed gebruik van die kansen kunnen
maken, dwz. in staat zijn ze als middel te gebruiken om vrije mensen te worden, om
de capaciteiten die we als mens bezitten te ontwikkelen zodat onze persoonlijkheid
niet meer zo verminkt is als nu, en we van het leven in onszelf en anderen kunnen
houden: het doel van het socialisme is in laatste instantie de bevrijding van de mens;
dus ook een maatschappij die ons de gelegenheid geeft ons zelf te zijn, een
maatschappij die ons niet langer een carrière, prestige, geld enz. als de voornaamste
levensdoelen voorhoudt. Vrijwel iedereen streeft immers in zijn leven die doelen na,
die volgens de maatschappij primair zijn, ook al wordt daardoor het meest waardevolle
in ons beknot.’
Men kan in antwoord daarop verwijzen naar onderwijsvernieuwing, verbetering
van opvoeding en opvoeders, om daarmee dan tegelijk de grens te naderen van wat
mogelijk is binnen het kader van socialistische politiek. Voor mij vormen de
paragrafen over pers en radio in het nieuwe Plan de minst bevredigende, niet om wat
er wel maar om wat er niet gezegd is. Als men aan de andere kant de mogelijkheid
van een eigen socialistische cultuurpolitiek, in die zin dat zij een eigen rangorde van
waarden hanteert, in twijfel trekt of afwijst dan rest hier slechts de conclusie dat,
althans in ons land, een van de belangrijkste taken op maatschappelijk-vormend
gebied buiten het kader van het socialisme zal moeten worden verricht.
3 De versnelde technische vooruitgang die de arbeid in landbouw en
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industrie binnen afzienbare tijd tot een minimum van enkele uren zal reduceren en
door de overmaat van vrije tijd enerzijds, de aflopende vraag naar ongeschoolde
arbeid anderzijds, een geheel nieuw maatschappijtype tot stand brengen. Ik denk
hierbij in de eerste plaats aan de Franse hoogleraar en hoofdambtenaar Jean Fourastié
die in zijn beide boeken La Civilisation de 1960 en Le grand espoir du XXe siècle
deze ontwikkeling op fascinerende wijze heeft gesuggereerd. In ons land heeft F.L.
Polak in zijn De wentelgang der wetenschap en de maatschappij van morgen een,
wat de revolutionaire ontwikkeling van de techniek betreft verwante, maar in
tegenstelling tot Fourastié, pessimistische visie op deze problematiek bijgedragen.
Fourastié die wel sterk eenzijdig en schematisch redeneert, maar geen fantast is,
voorziet een nieuw beschavingstijdperk waarin nog slechts 20% van de bevolking
zal werken in industrie en landbouw en de rest werk zal moeten vinden in de sfeer
van de maatschappelijke diensten in de ruime zin van het woord. Hij steunt zijn
betoog vooral op een analyse van de technische ontwikkeling in de Verenigde Staten,
waar inderdaad allerlei verschijnselen waarneembaar zijn op het gebied van de
vervanging van menselijke arbeid door mechanische hulpmiddelen, die ook de sceptici
op dit gebied tot nadenken moeten stemmen.
Het merkwaardige feit ligt er dat het socialisme, gedurende lange tijd achterdochtig
ten opzichte van de machine, thans en met name daar waar het zelf heeft moeten
regeren, heeft leren denken in termen van produktiviteit, door deze ontwikkeling
weer gedwongen zou worden zijn achterdocht tegen de machine in te schakelen.
Voor een socioloog die denkt in termen van voorsprong en achterstand om van te
watertanden! Zonder in dit bestek op het vraagstuk van coördinatie en beheersing
van de technische ontwikkeling dieper in te gaan, kan de voorlopige conclusie zijn
dat hier een terra incognita ligt, waarvan dringend vereist is dat het in kaart wordt
gebracht. Opdat we niet overrompeld worden, wanneer het te laat is. Voorzover
technische hulp door Amerika aan de rest van de wereld wordt verleend, is reeds een
bescheiden begin gemaakt met het coördineren van de toepassing van technische
vindingen. In beginsel moet het mogelijk zijn deze coördinatie op oneindig ruimer
schaal toe te passen, waarbij de vraag van de beheersing vanzelf aan de orde komt.

Het einde van het causaal monisme
Zijn er dus een aantal maatschappij-analyses waar het socialisme ernst mee moet
maken - ‘het Kommunistisch Manifest voor deze tijd’ is een utopie in de slechte zin
van het woord. Waarom dit zo is, verdient iets nader te worden aangeduid omdat
veel van het bestaande onbehagen terug te voeren is op onvrede over het ontbreken
van een klare, simpele maatschappij-analyse, die duidelijk laat zien wat we van de
toekomst te verwachten hebben.
Een dergelijke analyse is door verandering in de maatschappij zelf onmogelijk
geworden. In de eerste plaats is de onderlinge afhankelijkheid van de
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verschillende, in de maatschappij werkende krachten enorm toegenomen als gevolg
van de verdichting van het maatschappelijke weefsel. De basisverschijnselen van de
maatschappelijke ontwikkeling van de laatste eeuw: de ontwikkeling van de techniek,
de groei van de bevolking en de verhoging van de welvaart, hebben geleid tot een
veelheid van technische, economische en sociale apparaten, waardoor als het ware
aan de maatschappij een nieuwe dimensie is toegevoegd. De onderlinge betrekkingen
tussen de maatschappelijke instituten en krachten zijn verveelvoudigd. Dit betekent
dat het aantal onbekenden in de redenering over de verdere maatschappelijke
ontwikkeling eveneens is verveelvoudigd.
In de tweede plaats heeft de toeneming van de leiding, die aan de maatschappelijke
ontwikkeling wordt gegeven aan de ene kant weliswaar de speelruimte voor de
maatschappelijke krachten beperkt, aan de andere kant heeft dit een arbitrair,
onvoorspelbaar element aan de ontwikkeling toegevoegd. Of een socialistische
ordening van de maatschappij in de komende periode reële kansen krijgt, is veel
minder afhankelijk van het uitbreken van een crisis in de Amerikaanse economie,
dan van de reactie van de Amerikaanse regering hierop en die is nog in hoge mate
onvoorspelbaar. Dit voorbeeld is met talloze uit te breiden. Beslissend is dat de
maatschappijontwikkeling vooralsnog niet gaat in de richting van grotere, maar van
geringere voorspelbaarheid. Dit betekent dat het onheilspellende besef ‘in de mist
te zitten en niet weten waar te belanden’, een besef dat wellicht meer dan iets anders
in de jaren na de oorlog neerdrukkend heeft gewerkt, voorlopig niet kan worden
weggenomen.
De conclusie hieruit kan geen andere zijn dan een beklemtoning van de urgentie
van het ontwikkelen van nieuwe methoden voor voorlichting, van het verschaffen
van inzicht in samenhangen en grenzen. Uiteraard is hier nog iets meer mee gemoeid:
een levensopvatting en -houding, die bereidheid vertoont tot ingespannen arbeid en
persoonlijke inzet zonder dat men weet of gelooft dat aan het eind van de weg de
erepoorten staan opgericht. In dit verband lijken me de opmerkingen die Ter Braak
in 1939 heeft gemaakt (in ‘De Nieuwe Elite’ in antwoord op een concrete vraag van
H. Marsman naar zijn maatschappijbeeld) over maatschappelijke activiteit van de
geseculariseerden die ook niet in een heilstaat geloven, nog altijd van fundamenteel
belang.

Achterstand in maatschappijbeschouwing
Naast de op de toekomst gerichte maatschappijvisie en de maatschappij-analyse als
werktuig is de principiële benaderingswijze van het wezen der maatschappij en de
afbakening van de functies van maatschappelijke instelling van groot belang voor
de kracht en slagvaardigheid van het socialisme. In een theologenland, waar ‘het
beginsel’ nog altijd geldt als een noodzakelijke legitimatie voor de geestelijke
notabelen, telt dit des te meer. In een
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periode, waarin het socialisme wordt achtervolgd met de beschuldiging van
staatssocialisme en de eerbied van socialistische politiek voor het
organisch-maatschappelijke in twijfel wordt getrokken, is het gewenst dat het
socialisme zich rekenschap geeft van zijn inzichten omtrent het wezen van staat en
maatschappij.
Hoewel de houding die de PvdA heeft aangenomen, waar deze vragen in de politieke
realiteit van de afgelopen jaren aan de orde kwamen, vrij trefzeker is geweest, kan
niet worden ontkend dat de keuze van geval tot geval meer op grond van common
sense dan op grond van principiële overwegingen werd bepaald. Nu hoeft men zich
voor gezond verstand nooit te schamen en zeker niet waar het geldt de afbakening
van taak en bevoegdheden van overheid en particulier initiatief, van hogere en lagere
organen. De vraag dient echter gesteld of de gevolgde methode op den duur toereikend
is. Het is niet toevallig dat de kritiek op het nieuwe Plan van KVP-zijde zich vooral
heeft toegespitst op het veelvuldig hanteren van de doelmatigheidsnorm en het
ontbreken van uitvoerige overwegingen omtrent wezen en taak van individu en
gemeenschap. Het socialisme bedreigt inderdaad het gevaar dat het afglijdt tot een
utiliteitsleer met een platte opportuniteitspolitiek als consequentie.
Men behoeft nog niet de noodklok te luiden om niettemin van oordeel te zijn dat
de gedachte van de functionele decentralisatie, zoals die in de vroegere SDAP is
ontwikkeld, in de PvdA opnieuw op de helling dient te worden gezet. Het gaat om
een principiële fundering van taak en grenzen van overheid, staat en maatschappij,
die politiek bruikbaar is.
Men ontmoet nogal eens de opvatting, dat alle aandacht, besteed aan de
sociaal-wijsgerige en rechtsfilosofische aspecten van de politieke problematiek
verspilde energie is. Men kan hiervoor zelfs aanknopen bij een uitspraak als die van
de anti-revolutionaire prof. Zijlstra, die over de soevereiniteit in eigen kring sprak
als over één der empty boxes in onze politiek.3 Maar om aan te tonen dat de dozen
van het solidarisme en de wetsidee alleen met professorale lucht zijn gevuld, zal men
de filosoferende niet-socialist op eigen terrein moeten bestrijden.
Het ziet er in veel opzichten naar uit dat naarmate herstel van de oorlogsschade
vordert, de rechtse stromingen in de politieke partijen de overhand krijgen en voor
de kortzichtigen de ruimte voor onvruchtbare haarkloverijen terugkeert, het politieke
tournooiveld weer meer zal worden verlegd van de praktische problemen naar de
zgn. beginselen. Dat geldt in ons land voor de protestant-christelijke partijen, dat
geldt in Europa voor de katholieke partijen die op voorheen ongekende wijze zijn
georganiseerd en geactiveerd, het geldt internationaal voor het neo-liberalisme dat
steeds duidelijker als een eigen internationale groepering gaat optreden. Het socialisme
behoeft op dit punt dringend aanvulling van het arsenaal.
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Knelpunten van de sociaal-economische ontwikkeling
Na de vrij uitvoerige bespreking van de globale aspecten van de
maatschappijontwikkeling volstaan we met in het kort aan te geven op welke punten
na hetgeen in ‘De Weg naar Vrijheid’ over de maatschappelijke orde is opgemerkt,
het denken verder moet worden gevoerd, of de problemen opnieuw moeten worden
gesteld.
1 Het socialisme heeft in de meeste landen bereidheid getoond tot een concentratie
van zijn krachten op het vergroten van de welvaart. De verdelingsproblemen worden
in toenemende mate als secundair gezien. Niettemin vindt het socialisme in de meeste
landen een meerderheid tegenover zich, die zich hardnekkig verzet tegen planmatige
leiding van de produktie en tegen vergroting van de gemeenschapsinvloed in het
bedrijfsleven. Het succes van het free enterprise in de Verenigde Staten speelt daarbij
een grote rol in de geest van de massa. Het is duidelijk dat bij een verdergaande
ontmoeting en doordringing van de economische systemen van de verschillende
landen met elkaar, die zowel met als zonder Europese integratie, onvermijdelijk zal
plaats vinden, de strijd om het systeem van welvaartsbevordering en
werkgelegenheidspolitiek zal toenemen. Men bedenke dat zolang het socialisme in
Engeland in de regering is uitgeschakeld het socialisme in Europa als regeringsmacht
betrekkelijk weinig te betekenen heeft. Meer dan 40% van de socialistische kiezers
in Europa woont in Engeland. Het is dus duidelijk dat de strijd om het stelsel van
welvaartsbevordering uiteindelijk op internationaal plan zal worden beslist. Door de
deskundigenconferenties van de Socialistische Internationale, is voor het voeren van
deze strijd reeds belangrijk voorbereidend werk verricht. Dit werk zal echter sterk
geïntensiveerd moeten worden. Daarbij zal het socialisme zich nadrukkelijk bezig
hebben te houden met vergelijking en synthese van Amerikaanse
sociaal-kapitalistische opvattingen en Westeuropese socialistische concepties.
2 De prioriteit van de vraagstukken van internationale economische ordening mag
de aandacht niet afleiden van verdergaande maatschappelijke hervorming binnen
nationale grenzen. Het Europese integratie-streven is ongetwijfeld ook gestimuleerd
en gesteund door belangengroepen, die werken uit de overtuiging, dat zij binnen de
Europese ruimte meer kansen tot voortzetting van het oude spel zullen krijgen, dan
binnen nationale grenzen. Dit discrediteert niet het Europese eenheidsstreven, wel
het voorbarige en schadelijke fatalisme waarmee sommigen het streven naar een
rechtvaardige maatschappelijke orde binnen nationale grenzen voor nutteloos
verslijten. Het socialisme zal zich in de komende periode duidelijk moeten gaan
uitspreken waar de keuze ligt bij een botsing tussen de belangen van de sociaal
zwakke groepen en de voordelen van een vergroting van de markt en samenvoeging
van economische eenheden.
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3 In De Weg naar Vrijheid vindt men tot op zekere hoogte een waardering van de
socialisatie boven ordening, waarbij de nadruk wordt gelegd op vernieuwing van de
beheersvorm van de gesocialiseerde bedrijven. Dit beginsel van osmose tussen staat
en maatschappij, tussen particulier en gemeenschapsbedrijf, is een uiterst vruchtbaar
beginsel met het oog op een maatschappelijke orde waarin de tegenstelling tussen
particuliere sector en overheidssector, die thans nog wordt gevoeld en gevoed, zal
hebben plaats gemaakt voor een vanzelfsprekend naast elkaar bestaan. In dit verband
dient de betekenis te worden onderstreept van de nieuwe visie op het
concurrentie-begrip. Is in de economische literatuur thans de gedachte doorgedrongen
dat zelfs in een volledig gesocialiseerde economie de concurrentie een belangrijke
rol kan vervullen - het socialisme zal zich nog nader vertrouwd moeten maken met
de gedachte dat de wedijver in het economische leven evenzeer een nuttige functie
heeft te vervullen als de gedifferentieerde beloning en dat dit de gedachte van de
dienende taakuitoefening niet uitsluit maar logisch aanvult.
4 Ten aanzien van de vraagstukken die samenhangen met de plaats van de mens in
het maatschappelijk produktieproces, de rechtsordening van de arbeid, de
rechtvaardige beloning en de arbeidsvreugde vragen we hier slechts aandacht voor
de noodzaak van een ernstige studie van de mogelijkheid tot vereenvoudiging van
de maatschappelijke structuur. Simplification of industry is een der leuzen geworden
in het streven naar het opvoeren der arbeidsproduktiviteit. Dat simplification of society
een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren tot vergroting van de menselijke
produktiviteit in de ruime zin en tot het menselijke geluk in het algemeen heeft nog
nauwelijks aandacht gekregen. In ‘De Weg naar Vrijheid’ is aan dit thema een
betekenisvol paragraafje gewijd (pag. 25) waar het betreft de beperking van de
inkomensoverdrachten. De gedachte verdient echter op elk gebied van
maatschappelijke activiteit te worden onderzocht. Vereenvoudiging van de
maatschappelijke structuur, unificatie van de maatschappelijke voorzieningen,
stroomlijnen van de sociale instellingen, zij vormen de voorwaarden voor het scheppen
van doorzicht in de maatschappelijke doolhof waarin de burger thans mistroostig
ronddwaalt. De ironie wil dat juist degenen die beweren bezorgd te zijn voor de
menselijke persoonlijkheid, het zelf-doen en de zelf-bepaling, door hardnekkig verzet
tegen vereenvoudiging en unificatie de mens elk doorzicht ontnemen en de doolhof
nog onontwarbaarder maken (uitvoeringsorganen sociale verzekering, belastingen,
ziekenfondsen, onderwijs enz.).
Het socialisme zal zich hebben bezig te houden met de vraag hoe het
maatschappelijke proces kan worden vereenvoudigd en doorzichtig gemaakt terwille
van de mens. Een veeleisende taak want het domme potlood kan hierbij geen dienst
doen.
Elk van deze punten dient nader uitgewerkt te worden. Beslissend is echter het besef,
dat in onze situatie geen enkele partij of beweging een monopolie
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van juiste inzichten bezit. Het socialisme heeft evenwel onverminderd de mogelijkheid
door een kritische instelling tegenover de eigen traditie, door aanvulling van het
geestelijk arsenaal, door soepelheid in de vormgeving van zijn politieke streven een
sociale kracht te vormen en leiding te geven aan noodzakelijke vernieuwing.

Eindnoten:
1 De weg naar vrijheid, een socialistisch perspectief; Arbeiderspers, 1951. Rapport van de
plancommissie van de Partij van de Arbeid. Na de afloop van het Indonesië-drama bestond in
de PvdA een grote behoefte aan herformulering van maatschappelijke doelstellingen. In opdracht
van het congres stelde een plancommissie van de Wiardi Beckman Stichting een de gehele
maatschappij bestrijkend rapport op (416 blz.), dat op een buitengewoon Plancongres begin
1952 door de PvdA als marsroute voor de komende jaren werd aanvaard. Het heeft in de politieke
discussie van de jaren vijftig een belangrijke rol gespeeld.
2 Vergelijking van periodieken als ‘Socialist Commentary’, ‘La Revue Socialiste’, ‘Die Zukunft’
en ‘Socialisme en Democratie’, leert, evenals de nieuwe beginselverklaring van de Internationale,
dat het denken in de verschillende socialistische partijen grotere overeenkomst vertoont dan de
politieke praktijk.
3 In ‘De Werkgever’, mei 1951: ‘Het is sinds lang mijn mening, dat de gangbare opvattingen
over de “souvereiniteit in eigen kring” van de “Maatschappij” tegenover de “Staat” één van de
empty boxes uit de politieke strijd is, die in aanmerking komt voor verwijdering uit het politieke
arsenaal.’
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Theorie en beweging
Bestaat er eigenlijk nog zoiets als socialistische theorie? Ja, ik weet wel dat er
boekenkasten van uitpuilen en de Socialistische Internationale publiceert in haar
wekelijkse bulletin een respectabele lijst van titels onder het hoofd Socialistische
theorie. Maar het is er precies mee als met de literaire produktie in het na-oorlogse
Nederland: een niet te stelpen stroom van verzamelde werken, fraaie heruitgaven
van wat gisteren ter zake was (‘klassieken’ noemen we die) en zo nu en dan een wat
bleek experiment.
Onmiddellijk na de oorlog viel er in ons land het een en ander te noteren. Kennelijk
als vrucht van de bezettingsjaren verschenen: Socialistische belastingpolitiek van
H.J. Hofstra; Ordening als socialistische etappe van B. van den Tempel; Burgerlijk
en socialistisch denken van A. Lührs, studies die een worp deden naar een aanvulling
of vernieuwing van de socialistische maatschappijbeschouwing. Afgezien van een
reeks brochures en artikelen over de betekenis van het beginsel van de doorbraak is
het sindsdien opmerkelijk rustig geweest op dit terrein. De redactie van ‘Socialisme
en democratie’ heeft in een uitvoerige reeks artikelen en gesprekken de situatie van
het socialisme aan de orde gesteld en daarbij is onvermijdelijk ook het een en ander
over socialistische maatschappijbeschouwing op tafel gekomen. Maar vergis ik me
in de indruk, dat dit meer belangstelling bij de politieke tegenstanders heeft genoten
dan dat het weerklank in eigen rijen vond?
Internationaal gezien is de geringe aandacht voor socialistische theorie evenzeer
opvallend. Er is een aantal publikaties aan te wijzen, die zich met de problemen van
de gewijzigde maatschappijstructuur en de houding van het socialisme daartegenover
bezighouden - veel nieuws hebben ze niet gebracht. De belangrijkste poging tot een
nieuwe formulering van de gedachteninhoud van het socialisme is wel geleverd door
Jules Moch in zijn grote werk Confrontations (1952). Hoewel dit boek de weerslag
is van een tienjarige arbeid, het zeer breed is opgezet en geschreven door een politicus,
die tegelijk ingenieur is en met gezag kan spreken over de invloed van de technische
revolutie op de maatschappij, heeft zijn schepping toch nauwelijks nawerking gehad.
Dit geldt nog sterker van de in 1952 verschenen New Fabian Essays, een proeve van
kunnen van de jongere Labour-intellectuelen, die echter zo weinig eenheid vertoont
en zozeer in de ontwikkeling van verschillende maatschappelijke deelgebieden
verdrinkt, dat men de pretentieuze titel niet heeft kunnen waar maken.
Met deze constatering raken we aan de karakteristiek van de na-oorlogse geestelijke
produktie van socialistische zijde. Er is een veelheid van belang-
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rijke bijdragen op de deelgebieden - er zijn geen geslaagde pogingen tot het geven
van een nieuwe synthese. Er is niets wat in zijn nawerking ook maar in de verte kan
worden vergeleken met de beweging die Hendrik de Man in de twintiger en dertiger
jaren met zijn geschriften veroorzaakte. De belangrijkste publikaties op het gebied
van de maatschappijbeschouwing na de tweede wereldoorlog zijn van
niet-socialistische zijde gekomen, althans buiten het klimaat van de socialistische
beweging om, ontstaan. Ik denk hierbij aan The Managerial Revolution (1943) van
James Burnham en aan Machinisme et bien-être (1947) en Le grand espoir du XXe
siècle (1949) van Jean Fourastié. Beide schrijvers hebben denkbeelden opgeworpen,
die de discussie tot in onze dagen beheersen. Men kan stellen dat het positieve in
hun beschouwingen in de socialistische opvattingen is geïncorporeerd - het neemt
niet weg, dat de socialistische maatschappijtheorie blijkbaar een fase van verzadiging
heeft bereikt dan wel weinig dynamiek meer vertoont.
Hierbij dient een belangrijk voorbehoud te worden gemaakt voor zover het betreft
de voortgezette ontwikkeling van de economische denkbeelden van het socialisme.
Op dat gebied heeft zich de afgelopen jaren een belangrijke ontwikkeling voltrokken.
Hierbij valt in het bijzonder te denken aan een nieuwe waardering van de concurrentie
en het prijsmechanisme naast de planning. Deze ontwikkeling werd reeds voor de
oorlog ingeleid door de socialistische auteurs, die de werking van het prijsmechanisme
in een volledig gecollectiviseerde volkshuishouding hebben onderzocht. In het
bijzonder de gedachtengang dat ook bij volledige nationalisatie van de
produktiemiddelen het marktmechanisme een wezenlijke rol kan vervullen, heeft
ruimte geschapen voor een herwaardering van prijsmechanisme en mededinging. Te
denken valt hierbij aan socialistische economen als J.E. Meade, Planning and the
Pricemechanism. The Liberal-Socialistic Solution, 1949 in Engeland, Maurice Allais
met zijn formule ‘planisme concurrentiel’ in Frankrijk en Karl Schiller, Sozialismus
und Wettbewerb, 1955 in Duitsland. Voor ons land zijn in dit verband Tinbergen,
F.J. de Jong en Hartog te noemen.
Het standpunt van deze socialistische economen kan nog het best worden
samengevat in de formule die Karl Schiller als richtlijn hanteert: ‘concurrentie voor
zover mogelijk, planning voor zover nodig’. Het is duidelijk dat deze herwaardering
van de concurrentie en de door deze economen nagestreefde verzoening van ordening
en vrijheid diepgaande betekenis heeft voor het daarbij behorende maatschappijbeeld.
Hoewel de betekenis die aan de concurrentie moet worden toegekend, theoretisch
los moet worden gezien van de eigendomsverhoudingen, kan moeilijk worden
ontkend, dat de mixed economy, het gemengde stelsel van een publieke naast een
sterke private sector, van overheidsleiding en ondernemersvrijheid, dat door vele
socialisten tot dusver als een overgangsstelsel werd beschouwd, door de genoemde
groep van socialistische theoretici idealiter wordt gesteld. De Weg naar Vrijheid
beweegt zich in verschillende opzichten dicht in de buurt van deze economisten,
hoewel in dit socialistisch planboek het accent ongetwijfeld valt op een versterking
van de controle op de particuliere ondernemer en de beschikking over te investeren
vermogen.
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Er is dus in de economische opvattingen van socialisten zeker sprake van evolutie van een verwerking van deze opvattingen in een samenhangende maatschappijtheorie
is tot dusver nauwelijks sprake. Waaraan moet dit voorbijgaan aan een theoretische
uitwerking worden geweten? Betekent de schrale oogst aan theoretische discussies
in tien jaar Partij van de Arbeid een verarming van het socialistisch denken? Kan de
socialistische beweging zich krachtig verder ontwikkelen zonder te beschikken over
een uitgewerkte theoretische apparatuur, zoals haar vroeger ten dienste stond? Het
zijn deze vragen waar in het navolgende naar beknopte antwoorden zal worden
gezocht. Het lijkt intussen onmiskenbaar dat met name door vele werkers in de
socialistische beweging de geringe theoretische produktiviteit van het naoorlogse
socialisme veelal bewust of onbewust als een tekort wordt ervaren en tegen deze
achtergrond zijn deze theoretische beschouwingen misschien niet zonder praktisch
nut.
Hilda Verwey-Jonker heeft in haar nog altijd zeer lezenswaardige bijdrage voor
het Gedenkboek Albarda drie generaties van socialistische theoretici onderscheiden.
Voor de eerste generatie, waarvan zij als Nederlandse vertegenwoordigers noemde
Kuyper en Wibaut, was het socialisme zekerheid, de ontwikkeling naar het socialisme
een onvermijdelijkheid. De tweede generatie is theoretisch veel kwetsbaarder, maar
de zekerheid dat het socialisme zal worden verwezenlijkt is nog niet verdwenen, al
is die zekerheid meer een zaak van traditie dan van wetenschappelijke overtuiging
geworden. Het socialisme is er meer een van belijdenis dan een van geloof. De derde
generatie is de zekerheid van het socialisme kwijt, zij heeft geen gemeenschappelijke
maatschappijbeschouwing en interesseert zich daar in het algemeen weinig voor. De
nadruk ligt op de analyse en de waardering van de feiten en die aanvaardt men van
welke kant zij ook komen. Schrijfster ziet hierin een verdienste en een tekort, want
de socialistische arbeidersbeweging zal er tenslotte niet komen zonder een
samenhangende schematische maatschappijtheorie. Als men de derde generatie zou
mogen aanduiden als de onzekeren, dan zou men de na de oorlog aan bod gekomen
generatie wel moeten aanduiden als de zwijgers, want het meest kenmerkende van
hen is wel dat het probleem van de socialistische maatschappijbeschouwing voor
hen geruisloos is geliquideerd. Er is niet alleen weinig interesse meer voor, men ziet
het niet meer als probleem. Men verkijke zich in dit verband niet op hetgeen in
socialistische jongerenorganisaties als ‘Nieuwe Koers’ en ‘Politeia’ nog wel naar
voren komt. Een geheimzinnige wet wil dat de georganiseerde politieke
jongerenbeweging meestal het sterkst is in het radicalisme van gisteren. Evenmin
meen ik dat de onmiskenbare belangstelling voor algemene cultuursociologische
verhandelingen en theorie mag worden gelijkgesteld met interesse in wat van oudsher
werd verstaan onder socialistische theorie. Dit verdwijnen van de behoefte aan een
rondlopende maatschappijbeschouwing hangt met een reeks verschijnselen samen.
In de eerste plaats is er veel sterker dan dit voor de oorlog het geval was een
invoeging van de socialistische beweging in constructieve politieke en maat-
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schappelijke activiteit, die talrijke socialisten zowel in het ambtelijk apparaat, in het
bedrijfsleven als in maatschappelijke instellingen het besef geeft concrete taken tot
uitvoering te moeten brengen en daarbij is er zeker bij het neurotische tempo van
na-oorlogse intellectuele arbeid weinig behoefte aan verdergaande bezinning. In de
tweede plaats is er de hartgrondige afkeer van alles wat naar ideologie zweemt in de
zin van een fraseologische bovenbouw. In het bijzonder in Nederland, waar Duitse
wijsbegeerte, literatuur en wetenschap bij uitstek ideologisch gericht, ook op de
socialistische beweging zo′n grote invloed hebben uitgeoefend, is er na de oorlog
een bevrijd aanknopen bij Angelsaksisch empirisme. Men verkiest het experiment
boven de theorie, in elk geval boven de theorie die meer wil zijn dan analyse en naar
ideologie zweemt. In de derde plaats heeft de verzwakking van de maatschappelijke
tegenstellingen en de verwezenlijking van talrijke vroegere idealen dodend gewerkt
op de behoefte aan een theorie der maatschappelijke ontwikkeling, die haar aanzet
immers zou moeten vinden in de wil tot verandering der maatschappelijke
verhoudingen. Met de verwerkelijking van de socialistische denkbeelden uit de
periode voor de eerste wereldoorlog is ook het begrip socialisme vloeiender geworden.
Instellingen als het Centraal Plan Bureau of de Rijksdienst voor het Nationale Plan
zijn naar hun aard zozeer een produkt van socialistische ordeningsgedachten, dat
men zich nauwelijks een werkzaamheid van deze instituten zou kunnen denken die
niet socialistisch georiënteerd zou zijn. Omgekeerd arbeiden talrijke economen,
juristen en sociologen in dergelijke instituten en instellingen, zonder enige bijzondere
relatie te gevoelen tot de socialistische idee, al stemmen zij PvdA en zijn vaak lid
omdat hun vader arbeider geweest is of uit een stukje staatsburgerlijke gezindheid.
De verzakelijking van het socialisme hangt hier ten nauwste mee samen. De
doorbraakgedachte, die mede inhield dat de partij als zodanig afstand nam tot het
socialisme als levensbeschouwing, heeft daardoor stellig steriliserend gewerkt op de
ontwikkeling van het socialisme als maatschappijbeschouwing. De
maatschappijbeschouwing als ideologie heeft in de geschiedenis van het socialisme
immers het sterkst gebloeid waar zij verbonden was met levens- of
wereldbeschouwelijke elementen. De gedachte van de doorbraak als partijpolitieke
grondslag voor samenwerking van alle vooruitstrevenden heeft in de Nederlandse
verhoudingen een zo grote draagwijdte, dat daarnaast de behoefte aan een min of
meer gesloten maatschappijbeeld wel moest verbleken.
De stelling van Hilda Verwey-Jonker dat het de taak van de socialistische theoretici
zou zijn om aan de sociaal-democratie de maatschappijbeschouwing te geven die
een doel voor de toekomst stelt, is in de tien jaar PvdA zowel juist als onjuist gebleken.
De generatie van de zwijgers representeert in haar afkeer van elke ideologie een
verworvenheid van grote waarde. Het doen wat de hand vindt om te doen, zonder te
geloven in de heilstaat of ‘het’ socialisme, met een diepe bevrediging in het geluk
de kleine taken te kunnen volvoeren is een winst van de bezettingsjaren, die meer
uitzicht opent op een behoorlijke
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ontwikkeling van onze samenleving en de rol van de socialistische beweging daarin
dan welke utopie ook. Voor enige ongerustheid over het ontbreken van theoretische
bespiegelingen is bepaald geen reden, eerder voor genoegdoening: dat de behoefte
daaraan zoveel geringer is geworden. Men kan zelfs stellen, dat het dringendste
probleem van de socialistische beweging in West-Europa nog steeds is de afrekening
met die veelvuldige theorieën en utopieën, die als sta-in-de-weg voor het verrichten
van concrete hervormingsarbeid fungeren.
Dit is slechts één kant van de medaille. Werkelijkheidsaanvaarding en concrete
hervormingsarbeid kunnen niet zonder perspectief, daarin had Hilda Verwey gelijk.
Dat geldt temeer nu overal de spanning van het naoorlogse herstelwerk gaat wijken,
de omtrekken van de sociale verzorgingsstaat (welfare state) steeds definitiever
contouren aannemen en de socialistische beweging dreigt ten onder te gaan aan de
vervulling van haar ideaal. Reinhold Niebuhr heeft deze positie van de socialistische
beweging naar aanleiding van de nederlaag van de Labour Party in Engeland als
volgt omschreven: ‘De grootste verworvenheid van de Labour-regering was het
leggen van de grondslagen van de welvaartsstaat, die de maatstaf voor sociale
gerechtigheid zijn geworden in elke moderne natie en die door de conservatieve
oppositie niet zijn aangetast toen zij weer aan de macht kwam. In feite heeft de Labour
Party, evenals de Democraten in Amerika, zelf de grondslagen gelegd voor haar
verkiezingsnederlaag door haar succes op het terrein van de sociale politiek. Het
verzwakte de sociale ressentimenten die de basis vormden van haar politieke macht
en bevorderde een gevoel van rechtvaardigheid en zekerheid, die haar eigen politieke
houvast ondermijnde. Dit is het ironische lot geweest van alle progressieve partijen
in de westerse democratie.’ (The New Leader, 20-6-1955.)
Men kan deze beschouwing van een vooruitstrevend Amerikaans denker, die eens
het socialisme beleed, overtrokken achten zoals vrijwel alle goedwillende
Amerikaanse beschouwingen over het Europese socialisme. Het valt niet te ontkennen
dat de vraagstelling van Niebuhr thans in alle Westeuropese socialistische partijen
aan de orde is. Ernst Wigforss, de belangrijkste theoreticus van de Zweedse
sociaal-democratie, formuleerde deze vraag, sprekend voor het congres van de
Zweedse socialistische jongeren, als volgt: ‘De welvaartsstaat heeft door het
proletariaat te emanciperen, het socialisme dubieus gesteld, waarvoor het proletariaat
de noodzakelijke grondslag zou leveren. Hebben de socialisten de tak afgezaagd
waarop zij zaten?’ Op dit punt wordt het duidelijk in welke bevoorrechte positie de
Nederlandse PvdA zich bevindt, die zeer bewust de sprong heeft gemaakt van
arbeiders- naar volkspartij en die in haar conceptie van progressieve concentratie als
het ware een antwoord heeft gegeven op deze vraag voor ze zich stelde. Men kan
gelukkig constateren, dat de socialistische partijen in West-Europa alle in meer of
mindere mate de omwenteling doormaken van arbeiders- naar volkspartij, van een
ideologisch gebonden naar een levensbeschouwelijk open partij.
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Een dergelijke partij behoeft echter ook nu een perspectief dat iets meer inhoudt dan
de 40-urenweek, een behoorlijk ouderdomspensioen, een auto, een televisietoestel
en een ijskast voor elk gezin. Het is deze gedachte die de Engelse Labour Party op
haar jongste congres heeft geleid naar het besluit tot opstelling van een nieuw
maatschappijprogram. Het is dezelfde gedachte die in Nederland heeft gevoerd tot
de opstelling van De Weg naar Vrijheid, waarin althans een begin is gemaakt met
het aanduiden van de weg die het socialisme wil gaan, een weg die ver voert buiten
de grenzen van wat in het begrip van de welvaartsstaat thans ligt besloten: het visioen
van de klassenloze maatschappij met gelijkheid van ontwikkelingskansen, niet in de
zin van een financiële gelijkheid bij de start, maar in die zoveel diepere betekenis
van het kweken van de mogelijkheid, de wil en de bereidheid bij een ieder om die
taak in de maatschappij te vervullen die het meest overeenkomstig zijn karakter en
begaafdheid is; de fundamentele democratisering, d.w.z. in eerste aanleg het
overbruggen van die formidabele kloof die nog steeds de smalle leidende laag van
de grote masssa van het volk scheidt waar het betreft het dragen van
verantwoordelijkheden en het nemen van beslissingen; het inhalen van de enorme
achterstand die ons vermogen tot samenwerking op maatschappelijk en cultureel
gebied vertoont bij ons technisch kunnen, de doelbewuste beheersing van de
technische ontwikkeling terwille van de zelfverantwoordelijkheid van de mens in
zijn werk en zijn vrije tijd; de niet aflatende inspanning om te komen tot de
verwerkelijking van de gelijkheid in levensvoorwaarden tussen de volken en van een
samenwerkingsvorm van de volken die de oorlogsdreiging voorgoed doet verdwijnen.
In de discussie rondom de situatie van het Engelse socialisme is opgemerkt, dat de
Labour Party na de oorlog voornamelijk heeft gewerkt met het program waarvan de
kern reeds in de jaren kort na de eerste wereldoorlog was geformuleerd. Ook al neemt
men dit niet naar de letter, dan blijft het feit, dat de socialistische beweging in
West-Europa na 1945, ook wanneer ze niet in de regering was betrokken, veel heeft
kunnen verwezenlijken van de idealen van bestaanszekerheid en socialistische
rechtvaardigheid, die haar in de periode tussen de wereldoorlogen het vertrouwen
van miljoenen bezorgden. Wil zij in de komende periode opnieuw leiding geven aan
de maatschappelijke ontwikkeling dan zal ten aanzien van tal van nieuwe
verschijnselen in de maatschappelijke structuur - de managers, de positie van de
vakbeweging, de positie van de politieke partij, de situatie van de enkeling - groter
helderheid moeten ontstaan, d.w.z. er zal weer meer behoefte aan ‘theorie’ opkomen.
De socialistische beweging zal voortdurend moeten streven naar een vereniging
van werkelijkheidsaanvaarding en utopie, van praktisch constructieve
hervormingsarbeid en stuwende maatschappijbeschouwing. Al naar de
omstandigheden zich wijzigen moet het accent verschillend worden gelegd. Ik meen,
dat de PvdA over de afgelopen tien jaar op dit stuk een goede staat van dienst kan
overleggen. Naarmate de maatschappelijke tegenstellingen verder worden afgezwakt,
de idee der sociale gerechtigheid door meerderen
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wordt aanvaard en de politieke partij meer wordt geïnstitutionaliseerd en een scherper
afgemeten taak krijgt in het raderwerk van de democratische maatschappij, naar die
mate zal het socialisme zich zijn afkomst uit de wereld van droom en verlangen der
utopie meer moeten herinneren, wil het niet het lot ondergaan van de mummificering,
dat zovelen het nu reeds afgunstig of verbeten toedenken.
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De arbeid in de wereld van morgen
In onze tijd wordt nogal eens de klacht gehoord, dat er zo weinig utopie meer is, dat
de inspirerende kracht van het geloof in een andere en betere wereld, dat generaties
voor ons zou hebben bezield, thans ontbreekt. Laat ik degenen die van mij verwachten
dat ik hun vanmorgen een utopie, een gedroomde ideaalstaat voor ogen zal toveren,
maar meteen zeggen, dat ik ze zal moeten teleurstellen. Ik ben geen profeet en geen
sterrenkijker, maar wat meer zegt: ik ben er diep van overtuigd, dat in de wereld van
morgen de mensheid op vergelijkbare wijze zal hebben te strijden voor vrede en
vrijheid, voor het vinden van een juist evenwicht tussen individu en gemeenschap,
voor de verzoening van natuur en cultuur. Daarin ligt voor mij geen reden tot
ontmoediging of oorzaak van ontluistering. Integendeel. De wereld bewoonbaar en
het bestaan leefbaar maken is een opdracht voor elke generatie en ik houd mij ervan
overtuigd, dat hoe we ook plannen en manoeuvreren, onze kinderen die opdracht op
hun wijze zullen verstaan en ik wens ze er geluk mee.
Wanneer ik dit voorop stel, betekent het niet, dat ik van oordeel zou zijn, dat wij
ons geen rekenschap hebben te geven van de snelle veranderingen, die in de wereld
om ons heen optreden en van de omtrekken, die de wereld van morgen zal vertonen.
Het is gelukkig zo, dat ook in ons land na de jaren, waarin onze aandacht bijna geheel
in beslag genomen werd door de zorgen voor het naoorlogse herstel, thans het
bewustzijn ontwaakt van de revolutionaire situatie, waarin wij wat de technische en
wetenschappelijke grondslagen van onze samenleving betreft, zijn geraakt. Ik weet
wel, dat zodra iemand de term tweede industriële revolutie in de mond neemt, er
altijd mensen gereed staan om hem kalmerend de hand op de schouder te leggen en
te betogen, dat nieuwe ontdekkingen, de automatisering en de atoom-energie, alleen
maar een fase in een evolutie betekenen en dat het alleen maar om graduele verschillen
gaat. Jawel, als men maar lang genoeg puzzelt, dan is elk nieuw verschijnsel tot een
gradueel verschil te herleiden. Maar voor de 2600 arbeiders, die bij de
Standard-fabrieken in het Engelse Coventry hun ontslag aangezegd hebben gekregen
vanwege de automatisering van het produktieproces, maakt het voorlopig weinig
verschil of dit een evolutie dan wel een revolutie is: zij staan voorlopig op straat.
Er is een technische omwenteling. Ik herinner mij nog als de dag van gisteren die
avond, bijna aan het einde van de oorlog, dat de Engelse zender berichtte, dat een
bom van een nieuw type en van tot dusver onbekende samenstelling op de Japanse
stad Hiroshima was neergeworpen en deze had
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verwoest. Het alles beslissende geheime wapen, dat als een koortsdroom beide partijen
in de oorlogsjaren had vervolgd, was tot ontwikkeling gebracht. De atoomsplitsing
en de onvoorstelbare krachten daardoor opgeroepen, waren binnen het bereik van
het menselijk kunnen gekomen. Een nieuwe reuzenstap ten hemel en ter hel was
gezet.
En toch, hoe onheilspellend en spectaculair ook de aanwending van atoomenergie
voor vernietigings- en vredesdoeleinden is, ze vormt slechts één aspect uit vele van
de technische omwentelingen, waarvan ons geslacht de dikwijls nauwelijks bewuste
toeschouwer is. In en door de oorlog is een ganse reeks nieuwe vindingen gedaan.
Nieuwe geneesmiddelen met verbazingwekkende werking, zoals penicilline, zijn in
toepassing gebracht en werken mee aan de voortgaande stijging van de gemiddelde
leefduur. Van 1900 tot 1950 steeg de gemiddelde leefduur van mannen in ons land
van 46 tot 70 jaar. Er zijn geen tekenen die erop wijzen, dat deze stijging reeds haar
toppunt heeft bereikt. Talloze nieuwe kunststoffen werden ontwikkeld: plastics en
synthetische vezels vervangen thans natuurlijke grondstoffen. Steenkolen en olie
worden als energiebron thans aangevuld en vervangen door atoomenergie, terwijl
het gebruik van zonne-energie nog slechts een kwestie van tijd schijnt, evenals een
grootscheepse voedselvoorziening uit zeewater. De verkeers- en
communicatiemiddelen hebben zich in een tempo ontwikkeld, dat uniek mag heten.
De televisie, die in de Verenigde Staten eerst na de oorlog is gestart, telt daar reeds
30 miljoen toestelbezitters.
De toepassing van de elektronica heeft de mechanisering van het produktieproces
doen omslaan in een proces van automatisering, dat meer dan enig ander verschijnsel
van deze eeuw, naar het zich laat aanzien, de wereld van de arbeid zal revolutioneren.
De invoering van zelfbedieningsmachines op grote schaal houdt meer dan enig ander
probleem thans de vakbeweging in Amerika bezig.
De opsomming van enkele nieuwe vindingen moge volstaan voor de stelling, dat zo
niet van een technische revolutie dan toch van een revolutionaire versnelling van de
technische ontwikkeling moet worden gesproken. Vele van de problemen, die zij
oproept, zijn niet nieuw maar eigen aan alle technische vooruitgang. Nieuw is echter
het hoge tempo, waarin de toepassing van nieuwe vindingen thans geschiedt. In het
verleden vond deze toepassing in een langzaam tempo plaats. De oorspronkelijke
mechanisering van de katoenindustrie nam een zeventig jaar in beslag en het duurde
wel een eeuw voordat de industrie vrij algemeen was overgegaan tot het gebruik van
de stoommachine. En zoals het rapport van het Engelse Departement van
Wetenschappelijk en Industrieel Onderzoek het stelt: ‘Slechts een fractie van die tijd
is nodig geweest voor ontwikkelingen van een vergelijkbaar belang thans, zoals de
straalmotor in de luchtvaart en synthetische vezels als nylons in wat eens de
textielindustrie heette.’
Er bestaat evenmin reden om te veronderstellen, dat na de koortsachtige
ontwikkeling, opgeroepen door de noden van de oorlogsjaren, een periode
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van langzame ontwikkeling of stabilisatie te verwachten zou zijn. De Engelse filosoof
Whitehead heeft eens opgemerkt: ‘De grootste uitvinding van de 19e eeuw was de
uitvinding van de kunst van het uitvinden.’ En Walter Reuther, de voorzitter van de
Amerikaanse automobielarbeiders, heeft daaraan toegevoegd, dat ‘één van de grootste
ontwikkelingen van de 20e eeuw is geweest de verandering van het uitvinden van
een kunst in een gestandaardiseerde bedrijfshandeling, een routinebezigheid’. De
research-afdeling is nu een vast onderdeel in elke belangrijke onderneming, terwijl
door de regeringen research op grote schaal is georganiseerd, waarvan de resultaten
in het bedrijfsleven worden toegepast.
Wat betekent deze ontwikkeling nu voor de stijging van de welvaart? Lange tijd zijn
de economische statistici ervan uitgegaan, dat over een langere termijn gezien de
produktiviteitsstijging, mogelijk gemaakt door de technische vooruitgang, een
merkwaardig constant gemiddelde van 1 à 2% per jaar vertoonde, zodat dit zou
duiden op een grote mate van stabiliteit in de economische vooruitgang over een
langere termijn gezien. Er bestaat alle reden om op grond van nieuwere gegevens
deze stelling met de nodige scepsis te bezien. Het National Bureau of Economic
Research, een van de grootste Amerikaanse onderzoekinstellingen, komt in recente
publikaties tot de conclusie, dat die zogenaamde stabiliteit in de ontwikkeling van
de produktiviteit op gezichtsbedrog berust. Het constateert een ontwikkeling, waarbij
in de VS voor de periode vóór de Eerste Wereldoorlog een gemiddelde
produktiviteitsstijging van 1,5% per jaar wordt waargenomen, in de periode tussen
de wereldoorlogen van 2,5% en in de jaren na de Tweede Wereldoorlog van gemiddeld
3,5%, terwijl voor de jaren 1954 en 1955 zelfs een stijging van ruim 4% is genoteerd.
Bij een vergelijking van de produktiviteitsstijging in de VS met die na de oorlog in
ons land en andere Westeuropese landen, dient natuurlijk bedacht te worden, dat wij
hier met de situatie van een zich snel herstellend produktie-apparaat te maken hadden.
Zouden de thans in de VS waargenomen cijfers zich over een langere duur voortzetten,
dan is daarmede een principieel uiterst belangrijke wending in het economisch denken
geboden, namelijk de afstemming van het verbruik en dus ook van de lonen op een
van jaar tot jaar grotere toeneming van de produktiviteit.
In betekenis nauw verwant met deze nieuwe gegevens is het nieuwe inzicht in de
verhouding van kapitaal en opbrengst. Recente onderzoekingen over de verhouding
van geïnvesteerd kapitaal en opbrengst wijzen uit, dat naarmate de mechanisering
toeneemt, de hoeveelheid benodigd kapitaal per eenheid produktie niet, zoals veelal
is gedacht, toeneemt, maar langzaam afneemt. De produktiviteit van het kapitaal
neemt dus ook toe. Voor een gelijkblijvende produktie is derhalve bij het
voortschrijden van de technische ontwikkeling niet meer, maar minder kapitaal nodig.
Ook dit inzicht, zij het dat de regel met groot voorbehoud moet worden toegepast en
dat er talloze situaties zijn waarin hij niet opgaat, heeft belangrijke consequenties
voor de economische politiek, met name voor de verhouding tussen investeringen
en verbruik.
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We stuiten hier op een door de economische wetenschap betrekkelijk weinig
onderzocht gebied. In de periode voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog is de
aandacht van de economen overwegend gericht geweest op het
conjunctuurverschijnsel. Eerst thans valt hernieuwde belangstelling waar te nemen
voor een onderzoek naar de voorwaarden, waaronder economische groei zich voltrekt
en de factoren, die daarop van beslissende invloed zijn. Of de mogelijkheid van een
voortgaande en versnelde produktiviteitsstijging inderdaad tot een belangrijke stijging
van de welvaart zal voeren, valt mede door deze achterstand met weinig zekerheid
te zeggen. De ontwikkeling van de conjunctuur moet worden afgewacht. Het is nog
steeds onzeker of de instrumenten van economische politiek ter voorkoming van
verstoringen en ter bestrijding van de gevolgen daarvan, doeltreffend zullen blijken
te zijn, met name ten aanzien van het op een hoog peil handhaven van het
internationale handelsverkeer. Weliswaar hebben de economische inzinkingen in de
Verenigde Staten in 1949 en in 1953 de wereld betrekkelijk onberoerd gelaten, maar
enige waarborg voor het voortduren van volledige werkgelegenheid is daarin niet
gelegen. Het ontbreken van boven-nationale gezagsorganen met voldoende
economische bevoegdheden doet nog steeds het ergste vrezen ingeval zich een
depressiehaard van aanzienlijke omvang in een der economische sleutelposten van
de wereld zou ontwikkelen.
Politieke crises kunnen, zoals de Korea-crisis van 1950 ons heeft geleerd, eveneens
een belangrijke rem op de welvaartsontwikkeling betekenen. De nog steeds
toenemende ongelijkheid in levensstandaard tussen de achtergebleven en de
bevoorrechte landen in de wereld kan een ernstige bedreiging opleveren voor een
stabiele economische groei. Er zijn dus vraagtekens genoeg met betrekking tot de
waarschijnlijkheid van de economische vooruitgang.
Welvaartsgroei is echter niet alleen afhankelijk van economische en politieke
omstandigheden buiten ons, maar evenzeer van onze bereidheid, onze wil tot verdere
welvaartsstijging. Prof. Arthur Lewis, de in de jongste tijd meest op de voorgrond
tredende econoom van de Engelse Labour Party, begint zijn boek over de theorie
van de economische groei met een hoofdstuk over de bereidheid van de mens om
naar hogere welvaart te streven. De maatschappij heeft, als de welvaart stijgt, de
neiging evenals mannen ‘vet en lui’ te worden. Het lijkt me intussen dat de kans
daarop in West-Europa voorlopig niet al te groot geacht behoeft te worden, al is de
verleiding daartoe zeker aanwezig.
In de eerste plaats dwingt de enorme economische machtsontwikkeling van de
Sowjet-Unie de vrije wereld tot een minstens even grote krachtsinspanning om het
welvaartspeil op te voeren, wil West-Europa mettertijd niet achterop geraken.
In de tweede plaats oefent de bevolkingsgroei een sterke stimulans uit. Terwijl de
wereldbevolking van het begin van onze jaartelling tot omstreeks 1750, het begin
van de eerste industriële revolutie, slechts langzaam toenam van naar schatting 100
miljoen tot ongeveer 600 miljoen, is die bevolking gedurende de laatste twee eeuwen
op fenomenale wijze toegenomen. In
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nauwelijks twee eeuwen is ze verviervoudigd en bedraagt thans 2600 miljoen zielen.
Bestond er in de jaren twintig en dertig aanleiding om te veronderstellen, dat als
gevolg van de daling van de geboortencijfers de bevolkingsgroei in een aantal westerse
landen in een teruggang zou verkeren - de stijging van de geboortencijfers in en na
de oorlog maken een verdere groei van de bevolking in de komende periode tot een
zekerheid. Gezien de daling van de sterftecijfers in de minder ontwikkelde gebieden
in de wereld, houden bevolkingsdeskundigen het niet voor onmogelijk, dat de
wereldbevolking in het jaar 2006 ongeveer het dubbele zal bedragen van thans.
In ons eigen land is de bevolking gedurende de laatste vijftig jaar meer dan
verdubbeld. Ons land zal in 1980 ongeveer veertien miljoen inwoners tellen, d.w.z.
ongeveer 30% meer dan thans. Hoe het na 1980 zal zijn weten wij niet, omdat
daarvoor de geboortencijfers van de eerstvolgende twintig jaar beslissend zullen zijn.
In de derde plaats valt een voortgaande stijging van de behoeften te verwachten
als gevolg van de enorme groei van de communicatiemiddelen. Hierbij is zowel te
denken aan de middelen voor personenvervoer als aan de middelen voor
gedachtenoverdracht: telefoon, telegraaf, radio, film en televisie. Voor grote groepen
in de samenleving worden daardoor nieuwe gebieden van het maatschappelijk
gebeuren geopend en toegankelijk gemaakt. De kennismaking met deze nieuwe
gebieden schept nieuwe behoeften en leidt tot een ander levenspatroon. Let wel, ik
voer hier geen betoog voor een ontevredenheid-in-permanentie, voor de mentaliteit
van mensen, die altijd anders en meer willen. Ik wijs er echter wel op, dat een
instelling, gericht op de inkrimping van behoeften, op stabilisatie en rust bij de
gegeven technische mogelijkheden één der gevaarlijkste bedreigingen vormt voor
werkgelegenheid en levenspeil. De economie van de komende periode zal expansief
zijn of ze zal niet zijn.
En uit de nadruk, die ik daarbij leg op de betekenis van de
gedachtenverkeersmiddelen blijkt duidelijk genoeg, dat ik de toeneming van behoeften
en de prikkeling daarvan vooral zoek in de sociale en culturele sfeer. Ik ga er dus
vanuit, dat het streven naar welvaartsvermeerdering gezond is. Of ze bereikbaar is,
hangt ten dele van onvoorzienbare factoren af, ten dele van ons handelen in de
komende periode.
De eerste industriële revolutie bracht onmetelijke ellende over miljoenen, die
weerloos werden overgeleverd aan een industriële ontwikkeling, die hen tot loonslaven
maakte en hen losrukte uit levensverbanden, zonder er iets voor in de plaats te stellen.
De tweede industriële revolutie kan leiden tot massale werkloosheid, degradatie van
de arbeid, vergroting van de welvaartsverschillen en groei van monopolistische
machtsposities, indien wij de krachten die thans aan het werk zijn, niet tijdig
onderkennen en richten binnen het bestek van een menswaardige samenleving. Voor
een antwoord op de vraag welke maatregelen daartoe nodig zijn, zullen we ons eerst
nader bezig hebben te houden met het karakter van de huidige ontwikkeling, met
name met de automatisering.
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De term automation zou het eerst gebruikt zijn door de vice-president van de
Ford-fabrieken, hetzelfde bedrijf waar bijkans een halve eeuw geleden het eerst werd
overgegaan tot de moderne methode van massaproduktie, die de economische
ontwikkeling sindsdien zozeer heeft gestempeld. Met deze automatisering wordt
bedoeld de ontwikkeling, waarbij machines door machines worden bestuurd en hun
werking door machines wordt gecontroleerd in plaats van door mensen. Terwijl
mechanisatie in het algemeen gericht is op de vervanging van menselijke spierarbeid
door machines, is automatisering gericht op de vervanging van menselijke
waarneming, informatie, signalering en controle door automatisch werkende
apparatuur.
Het beginsel van de automatisering is niet nieuw. Men wijst terecht op oude
toepassingen als de Jacquard weefmachine uit 1801, op de reeds lang bestaande
regel- en controlemechanismen voor de snelheidsregeling van machines, op
thermostaten voor automatische temperatuurregeling, op de automatische piloot, die
in de luchtvaart reeds in 1925 zijn intree deed, en veel voorbeelden meer. Nieuw is
echter de toepassing van elektronica, die dank zij de grote vorderingen van de moderne
natuurkunde in en na de oorlog op grote schaal automatisering mogelijk heeft gemaakt.
Na de toepassing bij geleide projectielen en bij de vuurleiding van geschut in de
oorlog, ontstond de gedachte dat wanneer een snel bewegend projectiel bestuurd kon
worden, het ook mogelijk moest zijn produktieprocessen met elektronische
hulpmiddelen te besturen. Daaruit zijn de elektronische rekenmachines ontstaan en
snel reagerende controlemiddelen, die de noodzaak tot het ingrijpen met mensenhand
in het produktieproces in belangrijke mate hebben verminderd.
De automatisering heeft vooral in de VS en naar mag worden aangenomen op grond
van voorhanden zijnde gegevens, ook in de Sowjet-Unie gedurende de laatste zeven,
acht jaren snelle vorderingen gemaakt. Zoals reeds opgemerkt, heeft het geen zin te
twisten over de vraag of hier in vergelijking met de bekende en bestaande vormen
van mechanische en automatische controle van een evolutie dan wel van een revolutie
moet worden gesproken.
In de ondernemerswereld overheerst het geluid, dat er niets nieuws onder de zon is,
dat alles heel geleidelijk in zijn werk zal gaan, dat in het geheel geen verstoringen
te vrezen zijn, dat er voor de arbeiders geen kou aan de lucht is en dat men maar het
best doet niet te veel ophef te maken van hetgeen aan de gang is. Ook het Engelse
regeringsrapport ademt iets van deze geest. Hoewel hierin een aantal concrete
richtlijnen worden gegeven, kan men zich toch niet aan de indruk onttrekken, dat
het doel heeft voorgezeten olie te gieten op de golven van onrust, die door de Engelse
vakbeweging slaan. Dit is zelfs zo sterk, dat ‘The Economist’, die toch bepaald niet
van overdreven sympathie voor de vakbeweging kan worden verdacht, de vraag
stelde of er soms enige politieke overwegingen bij de heren van de wetenschap waren
binnengeslopen. Een vraag, die men zich trouwens in Nederland bij zgn.
wetenschappelijke rapporten ook wel eens stelt.

Joop den Uyl, Inzicht en uitzicht

50
In scherpe tegenstelling tot de stemmen uit de ondernemerswereld staan de
beschouwingen van verschillende Amerikaanse wetenschapsmensen en de
Amerikaanse vakbeweging, die alarm slaan en voor diep ingrijpende maatregelen
pleiten om de gevolgen van de automatisering op te vangen. W. Reuther heeft in zijn
verklaring voor een economische commissie van het Amerikaanse Congres, belast
met een onderzoek naar de automatisering, o.a. een geschrift van het Amerikaanse
Werkgeversverbond onder handen genomen. In die brochure, onder de titel Plaats
voor alle beroepen, heet het:‘Geleid door de elektronica, gestuwd door de
atoomenergie, aangepast aan de rimpelloze werking van de automatisering, voert het
magisch tapijt van onze vrije economie ons naar verre en nog niet gedroomde
horizonnen. De weg daarheen zal de grootste sensatie van de wereld zijn.’
Reuther merkt tegenover deze platte onzin op, dat geen normaal mens bereid zal
zijn in het magisch tapijt van de vrije economie te geloven. De automatisering houdt
de belofte in van groeiende welvaart, meer vrije tijd en grotere culturele en menselijke
mogelijkheden. Om die belofte te vervullen zal het echter nodig zijn vele ernstige
en moeilijke problemen het hoofd te bieden en zullen grote eisen worden gesteld aan
de stuurmanskunst van de gemeenschap, die zich nu eenmaal niet voor automatisering
leent.
Het is intussen duidelijk, dat rond de automatisering een grote strijd gestreden zal
worden om de noodzakelijke maatregelen ter waarborging van werkgelegenheid en
aanpassing van de arbeid, waartegen heftig verzet uit ondernemingskring blijkt.
Automatisering behoeft niet tot blijvende werkloosheid te leiden, mits aan een reeks
voorwaarden wordt voldaan.
In de eerste plaats zal het tempo van de automatisering beheerst moeten worden
om het zgn. rationalisatie-effect te voorkomen. Het is juist, dat de technologische
vooruitgang in het verleden niet tot blijvende werkloosheid heeft geleid, maar hij
heeft wel tijdelijk in bepaalde bedrijfstakken een tekort aan werkgelegenheid doen
ontstaan. Men denke slechts aan hetgeen zich in ons land in de jaren twintig en dertig
in de mijnbouw en in de sigarenindustrie heeft afgespeeld.
De zogenaamde compensatie-theorie, die beredeneert dat mechanisering tot kostenen prijsverlaging en dus tot vergroting van afzet en nieuwe werkgelegenheid leidt,
faalt trouwens als onvoldoende koopkracht aanwezig is om die vergrote produktie
af te nemen. In dit verband herinner ik aan hetgeen ik al eerder heb opgemerkt over
de stijgende produktiviteit van het geïnvesteerde kapitaal. Het gevaar van een
verstoring van het evenwicht tussen investeringen en verbruik is hier zeker aanwezig.
Controle op omvang en tempo van automatisering betekent in termen van
economische politiek: controle op omvang en richting van de investeringen. We
kennen allen de grote bezwaren tegen fysieke controles op dit punt. Dit neemt niet
weg dat, naar het mij voorkomt, de uitrusting van de overheid met betrekking tot de
richting van de investeringen, gesteld tegenover hetgeen de ontwikkeling in Amerika
ons thans te zien geeft, in ons land bepaald onvoldoende is.
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Om welke maatregelen het daarbij gaat, valt nog niet nauwkeurig te zeggen. Te veel
omtrent de omvang, het tempo en de uitwerking van de automatisering ligt nog in
het duister. Het is echter wel mogelijk de richting aan te geven, waarin het beleid
van een gemeenschap die haar verantwoordelijkheid in deze aanvaardt, zich zal
moeten bewegen. We zullen ons daarbij eerst bezighouden met het
werkgelegenheidsaspect en vervolgens met de vraagstukken, voortvloeiende uit de
veranderingen in het karakter van de arbeid.
In de tweede plaats is het van het grootste belang, dat de ondernemer de sociale
lasten van het vrijkomen van arbeidskrachten als gevolg van automatisering
meedraagt. De Amerikaanse vakbeweging stelt zich op het standpunt, dat de
onderneming de arbeiders ten minste een jaar loon moet garanderen en evengoed de
kosten van de herscholing van de arbeider moet betalen als de kosten van de installatie
van de nieuwe apparatuur.
In de derde plaats zal de onderneming moeten bijdragen in de sociale lasten van
verplaatsing van het bedrijf naar een nieuw gebied. Het samenvallen van de
ontwikkeling van de kernenergie en de automatisering kan het in de toekomst
aantrekkelijk maken om bijna vol-automatische bedrijven over te plaatsen naar een
maagdelijk gebied. Indien ze gebruik maken van kernenergie, worden ze immers
veel vrijer in de keuze van hun vestigingsplaats. Voor ons land is dit ongetwijfeld
nog een aangelegenheid, die zich eerst na 1975, als naar verwachting de kernenergie
in een beter hanteerbare ontwikkelingsfase is gekomen, zal voordoen. Voor Amerika
is dit een zaak, die nu reeds tot de mogelijkheden behoort en het verval en de
desintegratie van bestaande gemeenschappen kan betekenen.
Naast de werkgelegenheid vraagt de verandering in het karakter van de arbeid bij de
voortschrijdende technische ontwikkeling onze aandacht. Ook hier valt een
optimistische en een meer pessimistische visie te onderscheiden. Algemeen bestaat
de overtuiging, dat de automatisering hogere eisen aan de opleiding en kunde van
de werknemers zal stellen. De routine-arbeid, zowel in het produktieproces als in de
administratie, zal vrijwel geheel verdwijnen. Er zal een grote vraag ontstaan naar
mensen, die in staat zijn het moeilijke werk van de voorbereiding en instelling van
de elektronische apparaten te verrichten, evenals naar arbeiders die in staat zijn
instrumenten te controleren. Dat is dus winst.
Maar men zij voorzichtig! Voor oudere arbeiders zal omscholing vaak geen baat
meer geven en wat moet het beroep zijn van de mensen, die qua intelligentie niet in
staat zijn de gevraagde hoog gekwalificeerde arbeid te presteren?
Nu de vraag naar de inschakeling van de minder begaafden in het arbeidsproces.
Er bestaat een antwoord, dat luidt, dat ‘het resultaat van de automatisering zal zijn,
dat de bekwame helft van de bevolking zich zal moeten doodwerken om belasting
te kunnen betalen, die de andere helft in staat stelt niets te doen’. Dit mag scherts
lijken, in alle ernst is de zaak ten
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onzent zo gesteld door prof. dr. F.L. Polak, die deze tweedeling van de maatschappij
in begaafden die volop ingeschakeld zullen zijn, en onbegaafden die uitgestoten
worden, als de fatale slotsom van de moderne technologische ontwikkeling ziet. De
grote tegenstelling in de komende maatschappij, aldus heeft hij het geformuleerd,
zal die zijn tussen de werkenden en de niet-werkenden.
Polak heeft deze mening gegeven tegenover de optimistische visie van de Franse
econoom en socioloog Jean Fourastié. De denkbeelden van Fourastié reken ik tot de
meest waardevolle visies op de wereld van morgen, die ik ken. Uitgaande van cijfers
van de statisticus Colin Clark, onderscheidt Fourastié het economisch leven in drie
sectoren, al naar de mate waarin deze zich lenen tot de invoering van
arbeidsbesparende technieken en dus tot de uitstoting van arbeidskrachten.
In de eerste sector bestaat een trage technische vooruitgang, zoals typerend is voor
de technisch-agrarische ontwikkeling.
In de tweede sector bestaat een snelle technische vooruitgang, typerend voor de
technisch-industriële ontwikkeling.
In de derde sector bestaat in het geheel geen technische vooruitgang. Hij omvat
de dienstverlening, overwegend van intellectuele of ambachtelijke aard. Hieronder
vallen dan de vrije beroepen, onderwijs, rechtspraak, medische verzorging,
maatschappelijk werk, wetenschap, handel, bestuur en kunst. Maar ook ambachten
en dienstverleningsbedrijven als het kappersbedrijf. De cijfers wijzen nu uit, dat het
percentage van de actieve beroepsbevolking in de eerste sector snel afneemt. Terwijl
vóór de industriële revolutie overal ongeveer 80% van de beroepsbevolking in de
landbouw werkzaam was en dit in de onderontwikkelde gebieden van de wereld nóg
is, is dit percentage in de moderne, geïndustrialiseerde landen teruggelopen, tot bij
voorbeeld 6% in Engeland. In Nederland loopt het eveneens snel terug. In 1947 was
het nog 19%, nu 13% alleen voor de mannen en 15% inclusief vrouwen. De
verwachting is, dat over enkele decennia dit percentage ook in ons land tot 5 à 7 %
zal zijn gedaald.
In de tweede, dus de industriële sector, is aanvankelijk een sterke stijging van het
percentage daarin werkzamen der beroepsbevolking opgetreden tot bij voorbeeld
meer dan 60% in Engeland. Onder invloed van mechanisering en automatisering
loopt het percentage van de beroepsbevolking, werkzaam in de industrie, thans echter
vrij snel terug. In de VS daalde het tussen 1920 en 1950 van 33 tot 26%. Deze
ontwikkeling wordt door het reeds meer geciteerde Engelse regeringsrapport nu ook
voor Engeland waargenomen onder invloed van de automatisering. Fourastié voorziet
op den duur een ontwikkeling, waarbij 80% van de beroepsbevolking in de derde
sector werkzaam zal zijn en slechts 10 à 15% in de dan overwegend geautomatiseerde
industriële sector.
Zonder de lijn nu zover te willen doortrekken als Fourastié doet, moet me wel van
het hart, dat ik me er vaak over verbaas, dat zijn beschouwingen zo betrekkelijk
weinig aandacht hebben verkregen, terwijl het gelijk van de
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feitelijke ontwikkeling toch zo duidelijk aan zijn kant is. Daarin wordt hij ook niet
door Polak bestreden, die echter de derde sector eveneens in belangrijke mate door
de machine ziet overgenomen. Daar geloof ik niet in. Integendeel, naarmate het
karakter van de arbeid in landbouw en industrie hoger gekwalificeerd wordt en grote
eisen stelt aan de mens, zal de behoefte aan de diensten van de derde sector, aan meer
onderwijs, maatschappelijk werk, recreatie, kunst, sport en vooral communicatie
(krant, film, radio, televisie) toenemen. De uitbreiding van de dienstverleningssector
in onze maatschappij roept zelf weer de behoefte aan tal van nieuwe beroepen op,
waarin ook voor zwak- en minder-begaafden plaats is. Men denke aan onderhoudsen reparatiebedrijven, amusement, sport, toerisme en nieuwe recreatievormen. Het
beoefenen van hobby′s heeft in Amerika reeds een nieuwe wetenschap, de hobbyistiek
doen ontstaan.
Doch niet alleen de omvang van de behoefte aan diensten van de derde sector zal
toenemen. Naarmate het peil van opleiding en algemene ontwikkeling stijgt, zal de
behoefte aan dienstverlening van een strikt individueel karakter, naar de oneindige
veelvormigheid van de menselijke geest geschakeerd, toenemen. Daarin is voor de
machine geen plaats. Het is mogelijk, dat b.v. het onderwijs in vreemde talen in
sterke mate geautomatiseerd wordt (grammofoon, bandrecorder). Ik kan me zelfs
een automatisch les-instrument denken, dat de leerling automatisch op fout
woordgebruik en foute uitspraak corrigeert. Maar de ontwikkeling van
kunstgevoeligheid, smaak, kritische zin, logisch denken, gemeenschapszin,
verantwoordelijkheidsbesef kan niet geautomatiseerd d.w.z. gedepersonaliseerd, van
de persoon losgemaakt worden. En dat zijn nu juist de zaken, waar het in de
maatschappij van morgen om gaat. Het betekent tegelijk, dat wij het zelf in de hand
hebben in hoeverre er straks vraag naar dienstverlening van deze soort in de derde
sector zal bestaan.
Een laatste aspect van de automatisering waarvoor ik de aandacht vraag betreft
de technische starheid van de automatische apparatuur. Deze is kostbaar en vraagt
grote investeringen. De instelling van de apparatuur gebeurt op een produktie van
een bepaalde omvang en soort, uitgaande van een bepaalde vraag en kan moeilijk
gewijzigd worden. De grote ondernemingen zullen in het algemeen in het voordeel
zijn en het gevaar bestaat, dat de groten nog groter zullen worden en - gegeven de
constante lasten van de eenmaal geïnstalleerde apparatuur - tot ongezonde praktijken
zullen overgaan. Investeringen van een omvang als gemoeid zijn met vrijwel volledig
geautomatiseerde produktieprocessen, eisen nationale en internationale coördinatie.
Hier treedt een duidelijke parallel naar voren met de ontwikkeling van de kernenergie.
In brede kring bestaat het inzicht, dat de investeringen ten behoeve van de aanwending
van kernenergie en industrie, landbouw en gezondheidszorg van zodanige draagwijdte
zijn, dat de beslissing daarover niet aan particuliere belangen mag worden overgelaten.
Vandaar het pleit voor nationale en boven-nationale organen met betrekking tot de
eigendom van de splijtbare stof, het onderzoek naar de toepassingsmogelijk-
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heden en het beheer van kernreactors.
Nu ligt de situatie ten aanzien van de automatisering in vele opzichten anders,
maar het dunkt me hoog tijd, dat in Nederland de overheid het initiatief neemt om
te komen tot:
1 Studie van het tempo der automatisering in ons land in vergelijking met het
buitenland. Er zijn in Nederland fraaie voorbeelden van automatisering, die zich
dank zij de sterk toenemende omzetten vrijwel geruisloos hebben voltrokken.
Maar het tempo van de automatisering zal mede beslissend zijn voor onze
concurrentiekracht in de toekomst.
2 De bevordering van het overleg tussen ondernemers en vakbeweging, daar waar
plannen bestaan tot invoering van arbeidsbesparende methoden op grote schaal.
3 Een onderzoek naar de noodzakelijke aanpassing in ons onderwijs op grond
van de ervaring in het buitenland, waarbij tegelijk de herscholingsmogelijkheden
worden betrokken.
Ik laat nu geheel in het midden in welke organisatorische vormen dit
overheidsinitiatief zou moeten uitmonden. Het terrein is natuurlijk niet nieuw. Waar
in de laatste jaren sprake was van de noodzaak van diepte-investeringen, van
aanvulling en verbetering van ons lager, middelbaar en hoger technisch onderwijs,
is de technologische vooruitgang mede de achtergrond geweest. Waar het echter op
aankomt, is dat de technologische ontwikkeling onmiskenbaar in een
stroomversnelling is geraakt, die als het ware elke dag nieuwe aspecten vertoont.
Daarom is een coördinatie van de bemoeiingen op dit gebied niet minder nodig dan
op het gebied van de atoomenergie.
Na de beschouwingen gewijd aan de voorwaarden van en de middelen tot vergroting
van de welvaart zou ik nu een aantal opmerkingen willen maken over de
welvaartsbesteding. Wij hebben allen na de oorlog wel zoveel lessen gehad in
macro-economie, dat wij weten dat het daarbij gaat om een reeks alternatieven.
Gelukkig verkeren we daarbij niet in de positie van het Centraal Planbureau, dat de
kosten van volledig met elkaar strijdige verlangens moet optellen. Maar dàt een keuze
moet en kan worden gedaan is op zichzelf verheugend, omdat het een waardevolle
vorm is, waarin we als democratische gemeenschap een stuk verantwoordelijkheid
kunnen dragen. Ik ga voorbij aan verbetering van sociale voorzieningen, aan uitbouw
van sociale zekerheden. Niet omdat ik ze niet belangrijk of urgent acht, maar omdat
- om met de schrijver van het gedenkboek van het NVV1 te spreken - ‘het sociale
vraagstuk in het midden van de twintigste eeuw niet meer het sociale vraagstuk van
de jaren omstreeks 1900 is. Het is een vraagstuk van mens en samenleving, evenals
vroeger, maar in veel ruimer verband. Het is een vraagstuk van vrijheid en organisatie
dat ten nauwste samenhangt met de
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waardering van de menselijke persoonlijkheid en dat is een geestelijke zaak’.
Omdat het gaat om die menselijke persoonlijkheid, zal het ook voor de
vakbeweging een zaak van de eerste orde moeten zijn, dat er langer en beter onderwijs
komt. Dat is tegelijk voorwaarde voor hogere materiële welvaart en het moet de
vrucht zijn van onze gestegen welvaart. Minister Cals heeft enige tijd geleden gezegd,
dat hij verwachtte, dat de onderwijsbegroting van 700 miljoen binnen enkele jaren
zou stijgen tot boven het miljard. Ik hoop het, maar belangrijker is dat onze instelling
ten opzichte van het onderwijs verandert. Waarom is ons huidig onderwijs finaal
ontoereikend?
Allereerst omdat het in vergelijking met meer ontwikkelde landen onze jeugd
onvoldoende toerust voor de gedifferentieerde, economische en technische taken,
die bij de verdere technologische ontwikkeling moeten worden verricht. Het is
duidelijk, dat het tempo van onze welvaartsgroei in sterke mate wordt bepaald door
de beschikbaarheid van technische deskundigen. Maar voortgang van de
automatisering vraagt meer. Ze vraagt een bredere, algemene scholing, die de
mobiliteit van de arbeider bevordert en zijn herscholingsmogelijkheden vergroot.
Dit is voor een groot deel een kwestie van instelling. De wereld van morgen heeft
mensen nodig die van alle markten thuis zijn, die meer uitblinken in de geschiktheid
om zich aan een nieuwe situatie aan te passen dan in de vlotte kennis van de tafel
van dertien.
Een bredere, algemene vorming is ook nodig terwille van het behoud en de
verdieping van de democratie in ons land. Het beroemde probleem ‘leiding-leden’
is principieel onoplosbaar, zolang er een brede kloof blijkt tussen een betrekkelijk
dunne laag van uitzonderlijk begaafden en hooggeschoolden (zeg maar academisch
gevormden) enerzijds en een brede laag van zeer onvoldoende geschoolden anderzijds.
De sociale en economische medezeggenschap in het bedrijf en in de bedrijfstak zal
niet tot leven komen voor de grote massa van werkers, voor wie ze óók bedoeld is,
als niet iedere jongen en ieder meisje op school enig idee krijgt van wat een bedrijf
is en van hetgeen er in de economie en in de sociale wetgeving aan de hand is. Onze
politieke democratie zal verschralen als niet ieder op school leert wat zelfbestuur is,
hoe de spelregels van de democratie luiden en hoe wij worden bestuurd. Geen moeder
zal in de wereld van morgen haar kinderen kunnen opvoeden en wapenen tegen de
hardheden, die er ook morgen en overmorgen zullen zijn, als zij niet op school geleerd
heeft wat er geestelijk, politiek en organisatorisch in de maatschappij te koop is.
Die menselijke persoonlijkheid zal niet tot haar recht komen in de wereld van
morgen, als de jonge mens op school niet geoefend en getraind wordt in het actief
deel hebben aan de cultuur. Hij moet er toneel leren spelen en muziek maken,
schilderijen zien en een roman leren lezen, leren met zijn handen iets te maken en
met zijn lichaam iets te doen. Dan alleen zal hij de grotere vrije tijd - die hij zeker
krijgt - ook als vrij mens gebruiken.
Dat betekent leerplicht zo spoedig mogelijk tot het 18e jaar, met bij specialisering
in technische of andere vakken: algemene vorming gedurende tenminste de halve
leertijd.
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In het jubileumnummer van ‘De Stem van de Arbeid’ heb ik herinnerd aan de
uitspraak van Eisenhower, kort na zijn optreden als president, dat de tijd niet ver
meer kan zijn, dat elke jongen en elk meisje ten minste twee jaar naar het college,
de voorschool van de Amerikaanse universiteit zou dienen te gaan, d.w.z. tot het
21ste jaar algemene vorming zou krijgen.
Wij staan daar nog heel ver van af, niet alleen van een dergelijk onderwijs, maar
evenzeer van de gedachte. Dat dit in Amerika zo anders ligt, komt mede door de
zoveel grotere aandacht voor de verkorting van de arbeidstijd, die daar bestaat. Ook
voor de verkorting van de arbeidsjaren. In de discussie rondom de automatisering
wordt herhaaldelijk de wenselijkheid gesteld van een verhoging van de leeftijd,
waarop men aan het produktieproces gaat deelnemen en vervroeging van de leeftijd,
waarop de werknemer met pensioen gaat. Daarnaast is door de vakbonden duidelijk
de mogelijkheid gesteld van een korter dan 40-urige werkweek en wordt met name
de 4-daagse, 30-urige werkweek voor sterk geautomatiseerde bedrijfstakken als
wenselijkheid naar voren gebracht. Nu dient met het vergelijken van Amerikaanse
verhoudingen met ons land de grootste voorzichtigheid te worden betracht, vooral
op het gebied van de arbeidstijd, omdat de Amerikaanse arbeider nu eenmaal onder
geheel andere omstandigheden werkt.
Het tijdstip waarop dit zal gebeuren, is afhankelijk van het tempo van de
produktiviteitsstijging in de komende jaren, dat eveneens beslissend zal zijn voor de
vraag in hoeverre en wanneer tot een verdere verkorting van de werktijd zal kunnen
worden overgegaan.
Het probleem van de vrijetijdsbesteding bestaat en zal door de invoering van de
vijfdaagse werkweek niet ingrijpend veranderen. Als ik uit een enquête van het
Centraal Bureau voor de Statistiek zie, dat in 1955 niet minder dan 70% van de
arbeiderskinderen in de grote steden in de vakantie niet buiten hun woonplaats
kwamen voor langer dan een dag, dan is duidelijk, dat er een groot tekort bestaat aan
recreatieterreinen en -mogelijkheden, aan middelen om van de vakantie wat te maken,
maar vooral aan de bereidheid en het inzicht om met de voorhanden mogelijkheden
te woekeren. De planologische overbevolking van ons land verscherpt dit probleem.
Enig soelaas kan worden verkregen indien een gezinsvervoermiddel mettertijd ook
binnen het bereik van de Nederlandse arbeider zou kunnen komen, maar tegen die
tijd zal een grootscheepse verkeersverbetering voorwaarde zijn voor de mogelijkheid
van ontspanning op grotere afstand voor de arbeiders.
Zoëven werd reeds aangeduid, dat langer en beter onderwijs een voorwaarde vormt
voor een actieve vrijetijdsbesteding. Een andere voorwaarde is gelegen in de
bevrediging in het werk; sociologisch onderzoek heeft afdoende duidelijk gemaakt,
dat waar de bevrediging in het werk ontbreekt, vrijwel altijd de actieve
vrijetijdsbesteding in het gedrang komt. De automatisering schept de mogelijkheid
om de hardheden van de arbeid te verzachten. Naarmate de welvaart toeneemt en
het levenspeil ook van de laagst betaalden uitstijgt
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boven dat van een minimum-bestaan, dient echter meer aandacht te worden gegeven
aan een zodanige organisatie van de arbeid in het bedrijf, dat de
ontplooiingsmogelijkheid van de arbeider in zijn werk toeneemt. De mens zoekt in
zijn arbeid naar zingeving en zelfverwerkelijking. De organisatie van het
produktieproces dient zich daaraan aan te passen. Naarmate werkgelegenheid,
bestaanszekerheid en een redelijk welvaartspeil beter verzekerd zijn, zal het streven
meer gericht dienen te zijn op een vergroting van de arbeidsvreugde.
Wat de omstandigheden, waaronder gewerkt wordt, betreft, geschiedt thans zeer
veel arbeid in sociologische instituten. Wat de bevrediging in het werk zelf betreft,
bestaat helaas weinig uitzicht. De gedachte van dr. Kuylaars e.a. dat door
taakverruiming aan geestelijk gedraineerde arbeid een bevredigender vorm zou
kunnen worden gegeven, schijnt juist door de automatisering tot onvruchtbaarheid
gedoemd. De automatisering maakt routine-arbeid overbodig en verschaft de arbeider
groter overzicht, maar het vervreemdt hem definitief van het werktuig en het produkt.
Het zal duidelijk zijn, dat hier voor een vakbeweging, die zich om de
persoonlijkheidsontwikkeling van haar leden bekommert, nog een wijd veld braak
ligt, wat betreft de zingeving van de mens in en door zijn werk.
Het werk van de vakbeweging zal in de wereld van morgen in veel opzichten van
karakter veranderen. Als Fourastié met zijn visie op de derde sector gelijk krijgt, zal
ook de vakbeweging in de sfeer van de dienstverlening haar zwaartepunt moeten
krijgen. Zij zal de ontwikkeling van de automatisering met argusogen moeten volgen.
Zoals de conjunctuurcrisis in de dertiger jaren uiteindelijk geleid heeft tot erkenning
van de volwaardige economische medezeggenschap van de vakbeweging op nationaal
niveau, zo zal de versnelling van de mechanisering moeten leiden tot volwaardige
economische medezeggenschap op het niveau van de bedrijfstak.
Als de eerste helft van de 20ste eeuw de ingroei van de vakbeweging in het
maatschappelijk bestel heeft gebracht, dan zal de tweede helft van deze eeuw de
uitgroei van de economische taken van de vakbeweging op internationaal, nationaal
en bedrijfstaksniveau moeten brengen. Daarin zal dan de aanvaarding van de
medeverantwoordelijkheid door de vakbeweging niet slechts voor de welvaart van
de werknemers, maar voor het levenspeil en de levensgroei van de gehele bevolking
haar uitdrukking vinden.
Voorwaar, een grote taak en een weids perspectief! Ik heb over de aspecten van
de welvaartsbesteding in de toekomst slechts in telegramstijl kunnen spreken, maar
de lijnen, die we konden trekken uit het heden naar de toekomst, de voorwaarden
voor hogere welvaart, de technische ontwikkeling, de wijze van leven bij een hoger
welvaartspeil, ze wijzen alle naar een verdergaande verweving van landen,
produktieprocessen, groepen en belangen.
In de wereld van morgen zal, meer dan ooit het geval is geweest, de ene mens
afhankelijk zijn van het doen en laten van de andere mens. De maatschappij der
toekomst zal in haar opbouw de afspiegeling moeten zijn van

Joop den Uyl, Inzicht en uitzicht

58
deze groeiende verwevenheid, van deze steeds gemeenschappelijker wordende
verantwoordelijkheid.

Eindnoten:
1 Dr. Fr. de Jong Edzn., Om de plaats van de arbeid; een geschiedkundig overzicht van ontstaan
en ontwikkeling van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam, 1956.
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Liberalisme en socialisme als politieke bewegingen
Liberalisme en socialisme in het politieke vlak
Aan het einde van de tweede wereldoorlog leek het erop, dat het liberalisme als
politieke beweging had afgedaan. De eerste na de oorlog gehouden verkiezingen
leverden in de Westeuropese landen voor de restanten van de eertijds machtige
liberale partijen uiterst povere resultaten op. De lijn van neergang van het politieke
liberalisme, getrokken vanaf het begin van deze eeuw, leek naar het nulpunt te gaan.
De liberale aanhang had deels in conservatieve, deels in socialistische partijen een
onderkomen gevonden.
Tien jaar na wereldoorlog II is het beeld zoal niet grondig gewijzigd, dan toch op
zijn minst verschoven. Men zegt te veel door van een herleving van het liberalisme
te spreken, juister is dat in een brede reactie tegen plan-socialisme en welvaartsstaat
liberale partijen en groeperingen een belangrijke rol spelen en nieuwe kansen zien.
Als aanwijzingen voor deze reactie zij volstaan met de vermelding van de
overwinningen van de Republikeinen in de Verenigde Staten in 1952, van de
Conservatieven in Engeland in 1951 en 1955 en de verschuiving naar ‘rechts’ bij de
verkiezingen tussen 1950 en 1955 in de meeste Europese landen.
Liberale leiders scheppen moed uit een anti-socialistische gezindheid, die zij bij
jongeren menen te bespeuren, of zoals de voorzitter van de Engelse Liberal Party
het formuleerde: ‘Instellingen, die twintig jaar geleden bolwerken van het socialisme
waren, hebben ongemerkt de bordjes verhangen en zijn thans burchten van een
hartstochtelijk liberalisme. Als men mag zeggen, dat de overwinning van de socialisten
in 1945 werd voorbereid door de intellectuelen uit het begin van de twintiger jaren,
zou het een vijftien jaar kunnen duren voor de liberale contra-revolutie haar
hoogtepunt bereikt.’
De noodzakelijke aanhalingstekens bij het woord ‘rechts’ signaleren intussen het
gecompliceerde van de situatie. Socialisme en liberalisme zijn beide ‘links’,
historisch-ideologisch onmiskenbaar verbonden, actueel-politiek in België in een
coalitie-regering verenigd, in Frankrijk samen front makend in de strijd om de school.
Van onze Nederlandse verhoudingen uit zijn we daarentegen gewend geraakt het
liberalisme in de grote strijd om de maatschappij-inrichting bij ‘rechts’ in te delen.
In het nationale vlak wordt vanuit de gezichtshoek van de doorbraak naar een
zuiverder partijstructuur de VVD veelal gezien als voorloper van een mogelijk
conservatieve concentratie, die dan een progressieve concentratie, belichaamd in de
PvdA tegenover zich zou vinden. Heeft mr. Oud iets dergelijks voor ogen gezweefd
toen hij in 1954
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betoogde dat de tegenstelling socialisme-liberalisme als het beheersende element in
de huidige politieke ontwikkeling moest worden beschouwd? Maar welke betekenis
moet dan worden gehecht aan de niet-aflatende betogen van de zijde der confessionele
partijen, dat het verschil tussen socialisme en liberalisme slechts een kwestie van
nuance is, een nevenverschijnsel van nog onvolgroeide welvaart met een volledig
samenvallen in het verschiet? Moet een ontwikkeling worden verwacht waarin het
liberalisme versmelt met het conservatisme of is juist tegenovergesteld een osmose
met het socialisme op komst of - derde mogelijkheid - kan in het politieke vlak een
eigen, min of meer onafhankelijke functie voor het politieke liberalisme worden
omschreven en is er kans op een consolidatie van het liberalisme in deze zin?
Het zijn deze vragen, die voorshands ten aanzien van de verhouding van socialisme
en liberalisme het meest relevant lijken en waarop nader zal worden ingegaan.
Het liberalisme heeft het hoogtepunt van zijn politieke ontwikkeling gekend in
een periode, waarin het conservatisme langzaam terrein verliest en het socialisme
begint op te komen. Conservatisme, liberalisme en socialisme beheersen ook thans
nog het politieke beeld binnen de democratie. Een politieke plaatsbepaling van
socialisme en liberalisme is daarom niet goed mogelijk zonder ons van de
verschijningsvorm van het conservatisme rekenschap te geven. In het onderstaande
is dit uitvoerig geschied, mede omdat een al te vlotte identificatie van liberalisme en
conservatisme, zoals die veelvuldig in socialistische kring plaatsvindt, mij één der
voornaamste oorzaken van vertroebeling van het politieke beeld toelijkt.

Ontwikkeling van het socialisme
Onder verwijzing naar de onderscheidene betekenis van de gedachteninhoud van het
liberalisme, zoals deze door Banning wordt behandeld,1 meen ik mij voorshands
ontslagen te mogen achten van een nadere omschrijving van het liberalisme als
politieke beweging. Liever dan me te begeven in een weinig uitzicht biedende poging
tot een sluitende definitie, wil ik door een beschrijving van ontwikkeling en positie
van liberale partijen trachten het terrein te effenen voor een zakelijke confrontatie
van liberalisme en socialisme als politieke krachten. Het gekozen bestek houdt voorts
in, dat nauwelijks aandacht kan worden besteed aan de politieke betekenis van het
liberalisme als algemeen geestelijk beginsel, zoals het door auteurs als Watkins, die
het moderne liberalisme aanduidt met the secular form of Western civilisation2 wordt
opgevat.
Liberale partijen zijn veelal eerst ontstaan geruime tijd nadat de werking van de
liberale beginselen zich in het maatschappelijk en staatkundig leven had doen gelden.
Zij zijn in verschillende gevallen voortgekomen uit verzet tegen het optreden van
conservatieve partijen, die op hun beurt, zij het meest in zeer losse vorm, werden
opgericht uit verzet tegen de doorwerking van de liberale gedachte.
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Het liberalisme beleeft zijn hoogtepunt in het midden van de 19e eeuw als het de
emancipatiestrijd van de burgerklasse voert tot een ontwikkeling, die nog steeds de
grondslag vormt van onze staatkundige democratie. Het brengt door middel van een
grootse wetgevende arbeid geschreven grondwetten tot stand, legt de basis voor
individueel algemeen kiesrecht en gekozen parlementen, het schept de ministeriële
verantwoordelijkheid en introduceert het evenwichtsstelsel van regering en
volksvertegenwoordiging, dat als ‘het parlementaire stelsel’ nog steeds het raamwerk
van onze moderne democratie vormt.
De liberale partijen gaan aan kracht en betekenis inboeten als zij enerzijds
onmachtig blijken een oplossing te bieden voor de noodtoestanden, ontstaan als
begeleidingsverschijnsel van de ontwikkeling van het industriële kapitalisme en
anderzijds niet in staat blijken de geestelijke vrijheid inhoud te geven tegenover de
eis tot eigen culturele vormgeving van de zichzelf bewust wordende godsdienstige
en levensbeschouwelijke groeperingen. De ontwikkeling van de laatste halve eeuw
levert het beeld op van een slijtingsproces, waarin het liberalisme steeds verder wordt
fijngemalen tussen socialisme en herlevend conservatisme. In Engeland veroorzaakte
de negatie van de nood van de arbeidersklasse de opkomst van de Labour Party; in
Nederland en verschillende Zuideuropese landen werkte de negatie van de geestelijke
vrijheid de opkomst van confessionele partijen in de hand.
Al heeft het liberalisme zijn historische betekenis als emancipatie-beweging van
de burgerklasse - naarmate de sociale geleding van de maatschappij fijner werd en
het zelfbewustzijn van de arbeidersklasse zich ontwikkelde, werd de tegenstelling
tussen het duidelijk klasse-gebonden karakter en optreden van de liberale partijen
en de op alle groepen der bevolking gerichte, liberale vrijheidsidee steeds meer het
beheersende dilemma van de liberale ontwikkeling.
Tegen deze achtergrond moet het veelvuldig optreden van schisma′s in de liberale
partijen worden verstaan. Nederland heeft sinds de oprichting van de Liberale Unie
in 1885 ten minste een zevental liberale groeperingen gekend. De tegenstellingen
binnen het liberalisme, samenhangend met de groeiende spanning tussen de idee der
algemene vrijheid en de praktijk van vertegenwoordiging van de belangen der
burgerlijke middengroepen, leidden onvermijdelijk tot verschillend gerichte
affiniteiten, enerzijds met conservatieve strevingen, anderzijds met socialistische
idealen.
Naast de spanningen, veroorzaakt door de sociale ontwikkeling, vallen ideologisch
bepaalde spanningen te signaleren. Reeds in het begin van de vorige eeuw valt een
onderscheid te maken tussen een liberalisme, dat streng rationalistisch en dynamisch
is en dat als een voorloper van de latere radicalen kan gelden en een liberalisme dat
meer historisch was georiënteerd, sterker op de natie en het nationaal gevoel steunde,
irrationale elementen incorporeerde en later de weg zou gaan van een vrijwel volledige
assimilatie met het conservatisme. Zeker niet minder dan de kerkelijk-confessionele
partijen ten onzent zijn de liberale partijen steeds bij uitstek vleugelpartijen
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geweest, hetgeen mede samenhangt met de vrijzinnig-ideologische partijgrondslag
van het liberalisme. Het proces van splitsing en fusies zet zich nog steeds voort.
Overziet men nu het beeld van de politieke formatie van het liberalisme op dit
ogenblik, dan kan schetsmatig het volgende worden opgemerkt3.
In Engeland, land van het klassieke liberalisme en het klassieke land van het
liberalisme, is mede door de werking van het electorale systeem het liberalisme
parlementair-politiek teruggedrongen tot een weinig betekenend groepje. De liberale
partij poogt krampachtig haar eigen karakter te beklemtonen tussen Conservatieven
en Labour in. Zij ontleent haar betekenis echter niet aan haar parlementaire positie,
doch aan haar activiteit op het gebied van de ideeën-produktie. In de periode tussen
de beide wereldoorlogen is haar staat van dienst in dit opzicht niet gering geweest.
Beïnvloeding van betekenis is uitgegaan van de liberale rapporten over de toestand
van de Engelse industrie in 1928 en van het rapport over de gezondheidszorg, dat
tijdens de oorlog verscheen. De waarde van het werk van een figuur als Beveridge
voor de werkgelegenheidspolitiek en de sociale zekerheid behoeft niet nader te
worden uiteengezet. Sinds de tweede wereldoorlog zijn echter weinig eigen
initiatieven van de liberalen te bespeuren. De liberalen conformeren zich grotendeels
aan de conservatieve politiek gericht op grotere ondernemersvrijheid. De klacht van
Clement Davies valt te verstaan dat ‘het daarbij moet bevreemden dat noch de
(conservatieve) regering noch haar aanhangers zich bewust zijn dat zij bij de oplossing
van de nationale problemen in feite een volstrekt liberale koers volgen’. Een eigen
gezicht vertoont het Engelse liberalisme slechts waar het in tegenstelling tot de
Conservatieven hardnekkig het vrijhandelsstandpunt blijft verdedigen en ongetwijfeld
meer dan Labour en de Conservatieven oog heeft voor de wenselijkheid van
internationale samenwerking.
In Duitsland heeft eigenlijk nooit een voluit liberale partij bestaan. Men kan zelfs
stellen, dat de tragiek van Duitsland is dat het liberalisme er altijd tot een kleine
groep is beperkt gebleven en er nooit volledig heeft doorgewerkt. Het blijkt ook voor
het Duitse socialisme moeilijk om een juiste verhouding te vinden tussen individu
en gemeenschap, nu de liberale gedachte van het uitgaan van de enkeling en de
gerichtheid op de individuele vrijheid daar niet is verwerkt én overwonnen. De
doorwerking van het liberalisme is in Duitsland steeds afgestuit op de hardnekkigheid
van het patriarchalisme, dat door het Lutheranisme eerder versterkt dan verzwakt is.
Th. Schieder4 beschrijft het falen van het Duitse liberalisme in de 19e eeuw aldus:
‘Het bewustzijn van het liberale burgerdom de “algemene stand” te zijn, die het
alleenrecht op de uitoefening van politieke macht kan doen gelden, wordt in Duitsland
nog versterkt door de nauwe verbinding van de liberale ideeën met de gedachte van
de nationale eenheid, waarvan de liberalen zich de hoeders voelen. Ligt hierin een
karaktertrek van het Duitse liberalisme, die men in deze vorm ook in Italië vindt,
daarnaast voltrekt zich de democratisering van het liberalisme in de Duitse sfeer
slechts zeer ten dele
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of in het geheel niet. Noch de uitbreiding tot andere sociale groepen in een vroeger
stadium, het vat krijgen op het opkomende proletariaat, noch de omvorming tot een
burgerlijke belangenpartij later, is het Duitse liberalisme gelukt. Het heeft zich nooit
ten volle aan de werkelijkheid van de massa-democratie kunnen aanpassen.’
Zo valt het niet te verwonderen, dat eerst in 1948 na vele moeilijkheden de Freie
Demokratische Partei tot stand kwam. Evenmin dat deze liberale partij over een
sterke, in wezen anti-liberale vleugel blijkt te beschikken. Het is duidelijk dat in
Duitsland de conservatieven na de oorlog een toevlucht hebben gezocht binnen het
omhulsel van de liberale partij.
In Frankrijk, waar het liberalisme op een zeer sterke rationalistische traditie kan
steunen, is de radicale partij thans gespleten in twee elkaar fel bestrijdende groepen
van vooruitstrevend en conservatief karakter, die nog slechts verenigd zijn in een
fervent anti-clericalisme. Het voortbestaan van de radicale partij in een milieu, waarin
het liberalisme zozeer gecompromitteerd is, valt slechts te verklaren uit het feit, dat
in tegenstelling tot Engeland, het Franse kiesstelsel de liberale groeperingen nog een
mogelijkheid tot manoeuvreren laat. Daaruit valt ook te verklaren de levensvatbaarheid
van een kleine partij als de UDSR die grote overeenkomst vertoont met de
Vrijzinnig-Democratische Bond ten onzent voor de oorlog. De bij de verkiezingen
van 1956 tot stand gekomen verbinding van de progressieve radicale groep met de
socialisten en van de groep-Faure met de conservatieven is overigens in hoge mate
symptomatisch voor de situatie van het Franse liberalisme en niet alleen voor het
Franse.
De veranderingen in de Europese politieke verhoudingen kan men zeer goed
afmeten aan die in een land als Zwitserland, dank zij het karakter van geestelijk en
politiek reservaat van dit lieflijke land. Zwitserland kent nog een echte conservatieve
partij van 19e-eeuwse signatuur. Tegenover de Katholische Konservatieve Volkspartei
kan men de Zwitserse Liberale Partij haar cultuurstrijd in 19e-eeuwse stijl zien spelen,
in het bijzonder op het politieke toneel van de afzonderlijke kantons. Wat voor
Zwitserland in sterke mate geldt is trouwens voor verschillende landen nog van
betekenis: op het nationale niveau en in de geïndustrialiseerde centra overheerst de
strijd tussen socialisme en conservatieve partijen, terwijl op provinciaal en lokaal
niveau de strijd tussen conservatief en liberaal overheerst.
In Amerika, dat in tegenstelling met de Europese landen een veel minder sterke
feodaal-conservatieve traditie heeft, is ‘liberalism’ de naam geworden voor de
beweging, die er naar streeft om aan de formele vrijheid en gelijkheid van de
constitutie materiële inhoud te geven. Het voert deze strijd tegen een praktisch
conservatisme, dat echter meer overeenkomst vertoont met het liberale laissez-faire
kapitalisme dan met het Europese conservatisme. Zowel tegen het liberalisme als
tegen het praktische conservatisme richt zich een jong principieel conservatisme dat
in en na de oorlog is ontstaan en dat voor de toekomst van betekenis kan worden.
De ambivalente positie waarin het Europese liberalisme zich bevindt, is
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ook terug te vinden in de VVD, die toch als de typische belichaming van het huidige
liberalisme in ons land moet gelden. Op sociaal-economisch gebied bevindt de VVD
zich meestal op gelijk niveau met de conservatieve vleugels van de confessionele
partijen, maar zij weigert hardnekkig - en theoretisch terecht - zich bij het
conservatisme te laten indelen en tracht vanuit haar vrijheidsideologie een zelfstandige
positie in het Nederlandse staatkundige leven op te bouwen. Van dit streven om
tussen socialisme en conservatisme het liberalisme een eigen gezicht te geven,
getuigen ook de pogingen op internationaal niveau te komen tot de formulering van
een liberale politiek. In 1947 werd te Oxford de Liberale Internationale opgericht
door vertegenwoordigers van 19 landen (ere-voorzitter Salvador de Madariaga). De
organisatorische opbouw van deze Internationale biedt een getrouwe kopie van die
van de Socialistische Internationale. Zij organiseert jaarlijks congressen,
zomerscholen, deskundigen-conferenties e.d. Socialisten mag het troosten, dat,
vergeleken met de prestaties tot dusver van de Liberale Internationale, de
Socialistische een toonbeeld van politieke kracht en invloed mag worden genoemd.

Liberalisme en conservatisme
Uit het voorafgaande overzicht blijkt reeds dat de politiek van het tegenwoordige
liberalisme in de grote vraagstukken van deze tijd weinig eigens te stellen heeft
tegenover de praktische politiek van de conservatieve partijen. Het zou niettemin
onrechtvaardig ten opzichte van het liberalisme en ondoeltreffend ten aanzien van
het inzicht in de politieke verhoudingen zijn, om liberalisme en conservatisme geheel
te identificeren.
Wanneer ik hier het begrip conservatisme gebruik, dan wordt niet bedoeld het
conservatisme in de formele zin van het woord, namelijk het politieke streven tot
behoud van het bestaande. Hoewel het begrip conservatisme vaak in deze zin wordt
gebruikt, ontledigt men het politiek dan toch van zijn betekenis, want het bestaande
wisselt immers met de dag.
Terecht wordt de voorstanders van een tweepartijenstelsel op basis van de
tweedeling conservatief-progressief wel voorgehouden, dat het weinig zin heeft de
partijvorming te baseren op een verschil in politiek temperament. Hoewel
temperamentsverschil in politici bepaald geen te verwaarlozen factor is, kan men
met goed recht volhouden dat in deze zin genomen in elke partij progressieven en
conservatieven worden gevonden. Ik meen echter, dat daar waar de verdediging van
de stilstand uitgroeit tot een politieke macht en het conservatisme zich manifesteert,
er vrijwel altijd iets meer aan de hand is dan behoud van het bestaande. Anders
gezegd, zoals de progressiviteit nooit alleen wil tot verandering is, maar beheerst
wordt door een bepaalde conceptie van een andere maatschappij, zo wordt het
conservatisme gedragen en gevoed door een bijna altijd vage, maar daarom niet
minder werkzame maatschappijopvatting. In het navolgende is getracht deze
onderstroom van het conservatisme te kwalificeren in de hoop, dat daardoor het beeld
van het
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liberalisme, eens tegenspeler en thans vaak verwisselde tweelingbroeder van het
conservatisme, beter uit de verf zal komen.
Het is intussen duidelijk dat de conservatieve stroming zowel in het politiek denken
als in de politieke praktijk moeilijk te definiëren valt. Het conservatisme wordt
immers in belangrijke mate gevoed door het traditionalisme, door een onbewust
vasthouden aan het gewordene en tot de kenmerken van de conservatieve stroming
behoort stellig de afkeer van scherpe formuleringen. Zoekt men naar een formule
voor de conservatieve stroming, dan komt men terecht bij de vele theorieën en
leringen, die dienst doen ter verdediging van de orde en waarden van de middeleeuwse
standenmaatschappij.
Als aan het einde der middeleeuwen handel en verkeer zich ontwikkelen, de
Naturalwirtschaft wordt doorbroken en het zelfbewustzijn van de burger zich
ontwikkelt, dan heeft het liberalisme in zijn oorsprongen niet alleen te kampen met
een katholieke maatschappijstructuur die kan bogen op een brede theoretische en
wijsgerige fundering, maar ontmoet het naar vrijheid strevende burgerdom een
gehechtheid aan de feodalistische structuur, die ook zonder deze theoretische en
wijsgerige fundamenten de eeuwen door tot in onze tijd een politieke kracht van
betekenis blijkt te zijn.
Tegenover de vrijheidsidee, die aan het begin en het eind van het liberalisme staat,
kent het conservatisme alleen een bedingte Freiheit. Vrijheidsrechten zijn privileges
van de absolute vorst en de opvatting van de vrijheid als gunst blijft leven ook wanneer
het geloof in de goddelijke zending van de vorst is verdwenen.
Ontwikkelt zich binnen het liberalisme - op een afstand van de vrijheidsidee - de
idee van de gelijkheid, het conservatisme blijft hiërarchisch denken. Ook wanneer
het geloof in de goddelijke ordening der standen is verdwenen, hecht het conservatieve
denken aan rangen en standen, houdt het in beginsel vast aan de
heer-knecht-verhouding, zoals de middeleeuwen die kenden.
Tegenover het rationalisme van het liberalisme is het conservatieve denken
historisch gericht, niet in de zin van het verstaan van maatschappelijke verschijnselen
in hun historische wording, maar in de betekenis van een sanctioneren van het
historisch gewordene. Het conservatieve denken is een statisch denken, waarin recht
is wat historisch is gegroeid met een felle afkeer van rationele
maatschappijconstructies, van utopie en aardse heilsverwachting.
Het conservatieve denken heeft irrationele wortels en is telkens opnieuw door
irrationele stromingen gevoed (de Duitse romantiek), het stelt intuïtie boven verstand.
Het heeft een tamelijk pessimistische mensbeschouwing, gelooft in elk geval niet in
de ontwikkelingsmogelijkheid van de zedelijke natuur van de mens, maar in de
onveranderlijkheid van de driften in mens en groep.
In tegenstelling tot het liberalisme heeft het conservatisme in de verhouding
overheid-onderdaan steeds de volle nadruk op de betekenis van de staat gelegd, het
komt op voor het eigen recht van de staat tegenover de theorieën
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van sociaal contract en volkssoevereiniteit (Burke, de Maistre, Stahl).
De verbinding van de nadruk op de staatsmacht, het voeden van irrationele
elementen en het in een positie van ondergeschiktheid houden van grote volksmassa′s,
voortvloeiend uit de voorkeur voor een hiërarchische en oligarchische structuur,
heeft het conservatisme bij uitstek gemaakt tot de drager van nationalistische
sentimenten. Tegenover het liberalisme, dat altijd internationalistisch gericht is
geweest en voor vrijhandel heeft gepleit, is het conservatisme nationaal en
protectionistisch. Waar het liberalisme zich nauw met het nationalisme heeft
verbonden, zoals in Duitsland en Italië, is het aan deze verbinding ten onder gegaan.
Wortelt het liberalisme in de stedelijke burger en is het als beweging de belichaming
van de emancipatiestrijd van de opkomende burgerij, het conservatisme wortelt in
het platteland en de agrarische verhoudingen; symptomatisch voor de sfeer van het
conservatisme is de verheerlijking van het boerenbestaan en de afkeer van de grote
stad.
De polaire tegenstelling tussen liberalisme en conservatisme in het tijdperk
voorafgaande aan het moderne industrialisme mag veel aan kracht hebben verloren,
het verschil in uitgangspunt en sociale verworteling werkt tot in onze tijd door. Een
tegenoverstelling van de kenmerken van actueel conservatisme en modern liberalisme
moge dit verduidelijken.
De kenmerkende trekken van het huidige conservatisme zou ik als volgt willen
omschrijven.
1 Principieel houdt het vast aan de eenheid van kerk en staat zonder dat dit
overigens nog veel inhoud krijgt, ook niet bij de Engelse Conservatieven of in de
Scandinavische landen. In de politieke praktijk wordt op nationaal niveau door de
conservatieven het liberale adagium van de neutraliteit van de staat aanvaard. Op
lokaal niveau en in kleine landen als Zwitserland leidt het beginsel nog dikwijls tot
heftige conflicten.
2 Het is nationalistisch en kolonistisch. Het verzet zich overal tegen internationale
integratie voor zover deze zou kunnen leiden tot supra-nationale gezagsorganen en
beperking van de nationale soevereiniteit.
3 Het verdedigt het monopolistisch kapitalisme en gelooft niet in de werking van
de concurrentie als ordenend principe, maar aanvaardt de hiërarchische ordening van
de particuliere onderneming. Het verdedigt de particuliere eigendom onder het motief
van waarborging van de persoonlijke vrijheid.
4 Het aanvaardt de verzorgende functie van de staat slechts in zoverre als deze
erop gericht is een minimum bestaan te verzekeren en betwist de taak van de staat
als herverdeler van het nationaal inkomen. Het weigert ‘gelijkheid’ als doelstelling
te aanvaarden en stelt daarvoor het ‘recht’ in de plaats. Het recht dat rekening dient
te houden met de krachten van ongelijkheid, waardoor de maatschappij wordt vooruit
gestuwd en in stand gehouden.
5 Het bestrijdt de welvaartsstaat met de formule van de rechtsstaat en identificeert
de welvaartsstaat met de Verstaatlichung van de mens en met staatsoverheersing
uitlopend op tirannie.
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6 Het is wezenlijk gekant tegen het algemeen kiesrecht, al zal het in de praktijk daar
niet te veel over spreken in de schaduw van het fascisme. Het beschouwt het algemeen
kiesrecht als een intellectualistisch-rationalistische uitglijding, als ‘despotie van de
rede’. Ter toelichting diene hetgeen T.E. Utley schrijft in de ‘Spectator’ van januari
1955 over de ontwikkeling in Engeland. ‘Het voornaamste thema van vrijwel alle
intelligente beschouwingen over de politiek van het ogenblik is, dat onze
tegenwoordige moeilijkheden voortkomen uit de 18e-eeuwse ontwikkeling en de
rationalistische traditie in de politieke theorie en het populairste thema daarbij is wel,
dat het systeem van meerderheidsbeslissingen permanent en in toenemende mate de
tendens heeft te leiden tot dictatuur of bankroet of beide.’ Ook Walter Lippman richt
zich in zijn laatste geschrift (The Public Philosophy) tegen wat hij noemt de Jacobijnse
conceptie van de democratie, het systeem van meerderheidsbeslissingen en de macht
van het volk.
7 Het organiseert en actualiseert irrationalistische sentimenten tegen planning en
sociale constructies, die het als rationalistische schema′s veroordeelt. ‘Politiek is een
vak voor hen, die zijn opgegroeid in families met tradities en in een omgeving, waarin
sinds generaties begrip leeft voor waar het in de politiek om gaat, geen vak voor
ruwe sociale wetenschapsmensen, die blauwdrukken op de tafel gooien en de
maatschappij wensen te hervormen op een wijze waarvan alleen mensen zonder enige
politieke wijsheid kunnen menen, dat zij zou kunnen functioneren’ (aldus een typering
van Noel Annan in ‘The Political Quarterly’, juli-september 1955).
Dit conservatisme kan revolutionair zijn, zoals liberalisme en socialisme
revolutionair kunnen zijn. Wanneer het conservatisme revolutionair optreedt, plegen
wij het reactionair te noemen, maar het is op zichzelf onjuist om de conservatieve
stromingen, zoals die hier zijn geschetst, als typisch a-revolutionair te zien. Veelal
zijn zij contra-revolutionair opgetreden en ook het jongste verleden kent voorbeelden
van revolutionaire tendenties binnen het conservatisme (de Gaulle). Dat het
conservatisme uitlopers in en zijarmen naar het fascisme heeft, behoeft hier verder
geen betoog.
Tegenover dit conservatisme laat zich de positie van het moderne liberalisme als
volgt omschrijven.
1 De uitwerking van het democratisch beginsel op sociaal en internationaal gebied,
waarin het socialisme de leiding heeft, wordt op een afstand gevolgd. Men beschouwe
als voorbeeld de houding van de VVD inzake de medezeggenschap en in het
Indonesische vraagstuk.
2 De individuele vrijheid blijft voorop staan, maar de welvaartsstaat wordt in
beginsel aanvaard. In de praktijk wordt er aan geknabbeld vooral waar het liberalisme
in de oppositie is tegen socialistische regeringen.
3 Het aanvaardt overheidsingrijpen ter verzekering van werkgelegenheid en sociale
zekerheid. Het doet echter geen afstand van het winstmotief als sociale prikkel en
stelt geen alternatief voor de mentaliteit van de competitive society, die op de werking
van het individuele winstmotief berust.
4 Verzet wordt aangetekend tegen een verdergaande verschuiving van
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particuliere naar overheidsbestedingen met een beroep op het in gevaar brengen van
de consumptievrijheid.
5 Er is een zekere bereidheid tot het scheppen van gelijkheid van kansen, hoewel
het socialisme op dit punt een aanzienlijk uitgewerkter visie heeft.
6 Het verzet zich tegen ingrijpen in de structuur van de bezitsverhoudingen, dus
tegen beperking van het erfrecht en vergemeenschappelijking. In toenemende mate
wordt de nadruk gelegd op bezitsspreiding als typisch liberale oplossing van het
sociale vraagstuk. In het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan verbetering van
bestaande instellingen en wordt het scheppen van nieuwe instellingen afgewezen.
7 Het is bereid tot internationale samenwerking, maar sceptisch ten opzichte van
internationale ordening en het scheppen van internationale organen met ordenende
bevoegdheden.
Als deze typering juist is, volgt daaruit dat niet alleen historisch, maar evenzeer
praktisch-politiek een identificatie van liberalisme en conservatisme onjuist is. Er
volgt evenzeer uit dat het liberalisme zich ver verwijderd heeft van de vrijheid en
gelijkheid, die aan het begin van zijn staatkundige vormgeving heeft gestaan. De
positie van het liberalisme wordt in dit verband wellicht het scherpst getypeerd door
de preambule van het beginselprogram van de Engelse liberale partij: ‘De liberale
partij is er om een liberaal gemenebest te bouwen, waarin elke burger vrijheid,
eigendom en veiligheid zal bezitten en niemand in afhankelijkheid zal worden
gebracht door armoede, onwetendheid of werkloosheid. Haar voornaamste zorg geldt
de rechten en ontplooiingsmogelijkheden van het individu en op alle gebieden stelt
zij de vrijheid voorop.’ Vrijheid, eigendom en veiligheid hebben het ‘vrijheid,
gelijkheid en broederschap’ verdrongen. De gelijkheid heeft plaats gemaakt voor de
eigendom, de broederschap voor de veiligheid. Het vooruitstrevende ideaal van de
omhoog worstelende burger heeft plaats moeten ruimen voor de veiligheidsgarantie
van de gezeten burger.

Liberalisme en socialisme
Ook in de huidige verhoudingen blijft er dus tussen liberalisme en conservatisme in
beginsel een kloof bestaan. Is er in de ontwikkeling van liberalisme en socialisme
een element van samenvloeiing? Verwachtingen daaromtrent worden vooral gebaseerd
op toenadering die het gevolg zou zijn van de emancipatie van de arbeidersklasse.
Welke verschillen zouden de emancipatiebewegingen van de burger- en
arbeidersklasse verdeeld moeten houden indien ook de arbeiders tot volwaardige
burgers zijn geëmancipeerd? Men wijst dan verder op de mate van overeenstemming
in sociaal-economische politiek, met name in de werkgelegenheids- en de
conjunctuurpolitiek, die tussen liberaal-socialisme en sociaal-liberalisme valt te
constateren.
Ik meen, dat er tussen modern liberalisme en modern socialisme in een drietal
opzichten verschil valt aan te wijzen, verschillen die hun grondslag
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vinden in uiteenliggende stations van vertrek en hun weerslag hebben in de politieke
praktijk.
1 De rationalistische en a-historische denkwijze van het liberalisme belemmert
het zicht op de principiële en duurzame betekenis van ordening en overheidsleiding
als grondslagen van de welvaartsstaat. De liberale visie ten aanzien van de toegenomen
overheidsbemoeiing van de verzorgende staat komt kort gezegd hierop neer: het
19e-eeuwse liberalisme heeft een fout gemaakt door niet te zien dat in de periode
tussen het voor-industriële en het hoog ontwikkelde industriële tijdperk een sociale
situatie ontstond, waarin de staat helpend, zorgend en regelend moest ingrijpen om
het machteloze en rechteloze proletariaat voor de ondergang te behoeden. Deze fout
is vooral dank zij het socialisme gecorrigeerd, maar als gevolg van de gestegen
welvaart zijn thans de voorwaarden geschapen om de staatstaak te beperken en
individuen en groepen op basis van vrijwilligheid voor zichzelf te laten zorgen. In
deze geest bepleit bij voorbeeld de katholiek Collin Clark de liquidatie van de sociale
diensten van de staat, vèrgaande beperking van de overheidsbestedingen en een
zodanige reconstructie van de welvaartsstaat, dat de overheidstaak niet essentieel
zou gaan verschillen van de functies door de 19e-eeuwse staat uitgeoefend. De hieraan
ten grondslag liggende gedachtengang is die van het voorbijgaande karakter van een
vèrgaande leiding en ordening van het maatschappelijk leven en een terugkeer naar
een zichzelf regelende maatschappij. De invisible hand en het laisse-faire zijn
weliswaar uit program en propaganda verdwenen, maar de achterdocht tegen de staat
en het geloof in de natuurlijke zelfordening van individu en groep is overeind
gebleven.
Het socialisme ziet daartegenover bewuste ordening en overheidsleiding als een
positieve gemeenschapstaak, niet van voorbijgaand karakter, maar noodzakelijk en
wenselijk om in een door technische en massale processen bepaalde techniek en
economie de materiële vrijheid voor enkeling en groep te kunnen verwerkelijken.
De historische gebondenheid van het socialisme aan de wanhoopssituatie van het
19e-eeuwse proletariaat heeft het socialistisch denken, hoe genuanceerd ook, het
station van vertrek doen kiezen in een beteugeling en ordening van de
maatschappelijke krachten onder leiding van een democratisch gecontroleerde
overheid.
De tegenstellingen, die gedurende de afgelopen jaren in het parlement tussen PvdA
en VVD gebleken zijn ten aanzien van de ordenende taak van de overheid op het
terrein van de belastingpolitiek, de pbo, de prijsbeheersing van landbouwgronden,
de loonpolitiek, het toezicht op het kredietwezen, het ontslagrecht, waren hiervan
evenzovele voorbeelden. Hoewel het bij elk van deze in geding zijnde
ordeningsmaatregelen kon lijken of het slechts om graadverschillen ging en het in
feite natuurlijk ook een zaak van meer of minder overheidsbevoegdheden en
gemeenschapsregelingen is, waren de gebleken standpuntverschillen telkens de
weerspiegeling van een principieel andere opvatting over de taak van de overheid
en het effect van aan zichzelf overgelaten maatschappelijke krachten, met andere
woorden: van een verschil in maatschappijopvatting.
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In dit verband lijken de verwachtingen van degenen, die bij een stijgend welvaartspeil
een versmelting van socialisme en liberalisme verwachten, weinig gefundeerd. De
behoefte aan planning en leiding is immers niet in de eerste plaats afhankelijk van
de graad van welvaart maar van de mate van evenwichtsverstoring van het
sociaal-economisch leven en deze evenwichtsverstoring kan zich zowel bij een relatief
laag als bij een relatief hoog welvaartspeil voordoen. De uitwerking van de crisis
van 1929 in de Verenigde Staten wettigt zelfs de conclusie, dat bij een relatief hoog
welvaartspeil en het ontbreken van overheidsplanning deze evenwichtsverstoringen
eerder groter dan kleiner zullen zijn dan bij een relatief laag welvaartspeil.
2 Liberalisme en socialisme vallen uiteen in een verschillende waardering van de
gemeenschap. Het liberalisme heeft in zijn reactie op de dwangorganisatie van de
middeleeuwse kerk- en standenstaat nooit de weg naar de concretisering van de
broederschap uit de geniale trits van de Franse Revolutie gevonden. Het liberalisme
is in al zijn veelvormige veranderingen uit blijven gaan van het individu en heeft de
gemeenschap nooit als uitgangspunt van denken aanvaard. Het socialisme is
daarentegen mede een reactie geweest op het individualisme van de 18e en 19e eeuw.
In de stelling over de vervreemding van de mens van zichzelf onder het kapitalisme
bij Marx ligt het protest tegen het verloren gaan van levende gemeenschappen, van
de ware verhouding van de mens tot de medemens, reeds besloten. Heel de
geschiedenis van de socialistische beweging spreekt van dit verlangen naar een
nieuwe gemeenschap, zoals deze trouwens ook reeds in de experimenten van de
utopische socialisten tot uiting was gekomen.
Praktisch politiek uit dit verschil in uitgangspunt en karakter tussen socialisme en
liberalisme zich in het bijzonder in het verdelings- en in het cultuurvraagstuk.
In het verdelingsvraagstuk, waarin de idee van de solidariteit, geënt op die van de
gelijkheid, het socialisme onophoudelijk in conflict brengt met de
aristocratisch-individualistische instelling van het liberalisme. Het 19e-eeuwse
liberalisme identificeert in sterke mate de burgerklasse met ‘de algemene stand’, die
bij uitsluiting het recht tot vertegenwoordiging van het volksbelang toekomt.
Theoretisch is er een vrij sterke ontwikkeling in de richting van een democratisch
liberalisme, dat voor alle groepen gelijkelijk wil opkomen, maar in de politieke
praktijk ontkomen liberale partijen niet aan het stempel der
belangenvertegenwoordiging van de burgerklasse.
Parlementair-politiek heeft deze tegenstelling zich in de afgelopen jaren geuit in
de strijd om de loonpolitiek, om de denivellering en de belastingpolitiek. (Het is
curieus, dat prof. dr. J. Zijlstra in de vijfde stelling van zijn proefschrift in 1948 als
basis voor een ‘christelijke economie’ in het vlak der economische politiek het
probleem van de verdeling stelde. Het zal interessant zijn te ontdekken of deze
christelijke, economische verdelingsleer liberaal, socialistisch of eenvoudigweg
conservatief zal zijn.)
In het cultuurvraagstuk uit dit verschil in uitgangspunt tussen socialisme en
liberalisme zich vooral in de bereidheid van het socialisme om ter wille van
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de gemeenschapsvorming en het deel hebben aan de cultuur gemeenschapsorganen
een activerende, stimulerende en leidende taak te doen vervullen, waartegenover het
liberalisme veelal een vertragingspolitiek heeft gevoerd, die opnieuw in feite vaak
het karakter van graadverschillen zal hebben gedragen, maar terug moet worden
gevoerd op het verschil in waardering van de betekenis van de gemeenschap voor
de burger.
De VVD benadert vraagstukken, die het geestelijk leven raken, nog veelal vanuit
het standpunt van de staatsonthouding, de liberale staat, die niemand in de weg staat,
zolang hij de openbare orde niet in gevaar brengt, maar die ook niet werkelijk
stimuleert, indien dit voor een bepaalde geestelijke stroming van belang zou kunnen
zijn. De eerbiediging van elke ‘achtbare’ overtuiging hangt samen met het inzicht,
dat niemand beter of waardevoller is dan een ander, alleen uit hoofde van zijn
overtuiging. Hierin is geen verschil tussen VVD en PvdA. Maar de erkenning dat de
vormgeving van een zedelijke overtuiging als zodanig een positieve factor is in het
leven der gemeenschap en daarom de steun van de overheid verdient, stuit bij de
liberalen af op hun individualistisch uitgangspunt. De PvdA neemt hier afstand van
de staatsonthouding en erkent dat de overheid bewust de activiteit van de particuliere
organisaties, die zich de behartiging van de geestelijke belangen van hun leden ten
doel stellen, zal moeten steunen.
3 Het moderne liberalisme beroept zich op zijn vrijzinnig beginsel. Deze
vrijzinnigheid draagt een levensbeschouwelijk karakter en is terug te voeren op de
bepalende momenten in het ontstaan van het liberalisme: rationalisme, Aufklärung
en Vernunftglaube. Het begrip vrijzinnigheid is ontstaan uit de tegenstelling tot
kerkelijk gebonden denken en speelt in de liberale sfeer nog steeds een overwegende
rol. De statuten van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD,
bevatten geen andere plaatsbepaling dan studie op basis van de vrijzinnige beginselen.
Men spreekt van het vrijzinnig kiezerscorps, de vrijzinnige middenstanders en de
vrijzinnige partij; in het begrip vrijzinnig ligt het ethos van het moderne liberalisme
besloten. Deze vrijzinnigheid wordt geconcretiseerd in de vooropstelling van de
vrijheid als specifiek liberale norm voor overheids- en maatschappelijk denken. Deze
vrijheidsleer werkt met de norm van ‘het algemene’ als toetssteen van
verdraagzaamheid en toelaatbaarheid. De inhoud van het ‘algemene’ wordt dan
gevormd door door allen aanvaarde beschavingswaarden.
Het doorbraak-socialisme wijst een vrijzinnigheid, die balanceert op de grens van
geesteshouding en levensbeschouwing, als grondslag van partijvorming principieel
af. Vanuit de erkenning dat de inhoud der vrijheid voor verschillende
levensbeschouwelijke groeperingen onvermijdelijk een andere is, zoekt het op het
punt van de geestelijke vrijheid van geval tot geval naar een dusdanige vormgeving,
dat de vrijheid der onderscheidene groepen naar hun eigen opvatting zoveel mogelijk
kan worden gerealiseerd. Het doorbraak-socialisme waardeert daarbij de godsdienstige
en levensbeschouwelijke groepen als krachtbronnen van cultuur en aanvaardt de
stuwing van socialistische opvattingen uit godsdienstige en levensbeschouwelijke
overtuigin-
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gen als een verrijking van het socialisme en de culturele ontwikkelingsmogelijkheden
van de volksgemeenschap.
Dit doorbraakbeginsel betekent dus nog iets anders en meer dan de liberale formule
dat binnen de liberale partij plaats is voor aanhangers van verschillende godsdienstige
levensovertuigingen. Men mag het moderne liberalisme, zoals het zich ten onzent
in de VVD vertoont, niet verwijten dat het vasthoudt aan de stelling dat godsdienst
privaatzaak is. Het aanvaardt dat de godsdienstige overtuiging meespreekt in het
politieke oordeel, maar het beginsel der vrijzinnigheid, in casu het liberale
vrijheidsbeginsel, wordt als het ware gesuperponeerd op het godsdienstige beginsel.
Hieruit vloeit onvermijdelijk voort dat voor de VVD een federalistische5 structuur
als die van de PvdA met levensbeschouwelijke werkgemeenschappen, principieel
onaanvaardbaar is. Oud heeft jonge liberalen, die om een dergelijke structuur voor
de VVD vroegen, er terecht op gewezen, dat zij dan nog maar bitter weinig begrepen
hadden van het wezen van het liberalisme. Het verschil in grondslag van partijvorming
tussen modern socialisme en modern liberalisme moet uiteraard tot verschillend
optreden in de praktische politiek leiden. Vanuit haar ‘vrijzinnige’ beginselen kiest
de VVD in tegenstelling tot de PvdA voor de openbare school en vanuit haar
individualistisch vrijheidsbeginsel geeft zij herhaaldelijk blijk geen recht te doen
wedervaren aan de vrijheid, zoals andere levensbeschouwelijke groeperingen deze
verstaan. De dwang door het liberalisme uitgeoefend in de schoolstrijd was dan ook
geen aberratie van het liberale beginsel, doch een consequentie van de verabsolutering
van het vrijzinnige vrijheidsbegrip zoals die ook thans nog zowel in ons land als in
andere landen tot uiting komt.
Het moderne socialisme bevindt zich vanuit haar federalistische structuur uiteraard
tegelijk geplaatst tegenover de interpretatie van geestelijke vrijheid door de
confessionele partijen aan wie moet worden verweten dat zij stelselmatig streven
naar het doen domineren van de eigen confessioneel gebonden vrijheidsinterpretatie
in het overheidsbeleid. Zo valt het te verklaren, dat de PvdA na de oorlog in het
parlement in vraagstukken, waarin de geestelijke vrijheid aan de orde was, soms met
de VVD tegenover de confessionele partijen heeft gestaan (motie-Stokman inzake
geestelijke verzorging, recht van beroep inzake rechten van de mens, mandement,
rechten van de kerken in de radio), soms met de confessionele partijen tegenover de
VVD (Crematiewet, Zondagswet), en in beginsel steeds eenzaam tegenover VVD plus
confessionele partijen. Haar uitgangspunt is een ander dan dat van de VVD en de
confessionele partijen.

Stromingen en partijen
In de voorafgaande paragrafen is achtereenvolgens een confrontatie van conservatisme
en liberalisme en van liberalisme en socialisme aan de orde geweest. Het is
onvermijdelijk dat een dergelijke tegenoverstelling een sterk
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ideaal-typisch karakter draagt. Dit valt temeer op, wanneer men van de beschreven
stromingen de weerslag zoekt in de bestaande partijen in West-Europa en in ons
land. Het beeld van de partijen is eindeloos bonter en veelkleuriger dan de
voorafgaande bladzijden konden doen vermoeden. Voor het socialisme geldt dit
misschien nog het minste. Zij zijn tenminste voor zover het de partijnaam betreft
nog vrij behoorlijk herkenbaar. Maar ook hier, welk een verschil in geestelijk klimaat,
organisatie en program!
Met het liberalisme staat het al weer veel gecompliceerder. Het is een oude klacht,
dat de liberalen-naar-de-geest dikwijls in één land over verschillende partijen zijn
verdeeld, terwijl de liberale partijen-naar-de-naam op het Europese continent veelal
burchten van het conservatisme zijn geworden. En die in naam liberale partijen
verschillen dan nog weer in praktisch politiek gedrag op een wijze, die de verschillen
op dit punt tussen de socialistische partijen tot vluchtige nuances doet verbleken.
Bij de politieke partijbepaling van het conservatisme komt men echter bepaald in
een warwinkel terecht. In Engeland, Scandinavië en Zwitserland bestaan conservatieve
partijen naar de naam. Zij bieden enig houvast en hebben althans het voordeel, dat
zij hun waar niet onder de gewilde progressieve verpakking aan de man proberen te
brengen. Daarbuiten moet men de conservatieven zoeken in een veelheid van typische
belangengroeperingen (boeren, middenstanders, winkeliers, anti-belastingbetalers),
nationalistische en gewestelijke groeperingen (monarchisten, onafhankelijken,
plaatselijk belang), en - veelal in een monsterverband met liberaal en socialistisch
gezinden - in confessionele partijen (christen-democraten, anti-revolutionairen).
Gezien de grote rol, die de confessionele partijen in de Nederlandse politiek spelen,
mag een enkele opmerking ter verduidelijking van hun positie in het geschetste
verband van de grote politieke stromingen in West-Europa niet ontbreken.
Vooropgesteld zij, dat deze opmerking een uiterst schetsmatige moet zijn, omdat
invloeden en verbanden, zowel historisch als actueel, hier buitengemeen ingewikkeld
en veelvormig zijn. Het is met name in kort bestek vrijwel niet doenlijk aan de
diepgaande inwerking van rooms-katholicisme en calvinisme op conservatisme,
liberalisme en socialisme als politieke bewegingen recht te doen wedervaren. Zowel
rooms-katholieken als calvinisten werken bovendien in het kader van confessionele
partijen met de pretentie van eigen, zelfstandige politieke bewegingen, hetgeen het
beeld nog meer compliceert. Historisch beschouwd lijkt het echter onbetwistbaar,
dat rooms-katholicisme en calvinisme voornamelijk binnen de sfeer van het
conservatisme invloed hebben uitgeoefend, dit hebben versterkt en gevoed, als gevolg
waarvan de maatschappelijke ontwikkeling van de nieuwe tijd zich in belangrijke
mate buiten deze geestelijke krachtbronnen om - en ten dele zelfs in scherp verzet
daartegen - heeft ontwikkeld. Er loopt weliswaar door de gehele 19e eeuw een spoor
van religieus liberalisme (de Lamennais), maar èn de doorbreking van het feodalisme
èn de totstandkoming van de constitutionele democratie èn de eerste, beslissende
fasen van de emancipatie der arbeiders hebben zich grotendeels buiten de christelijke
maatschappijlerin-
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gen om voltrokken. Eerst gedurende de laatste decennia heeft een diepgaande
confrontatie met het socialisme rooms-katholicisme en calvinisme ten dele uit de
gebondenheid aan het conservatieve denken bevrijd. Het nieuwe socialisme, zoals
het ten onzent in de Partij van de Arbeid gestalte kreeg, is vrucht van deze
confrontatie. Het betekent dat ook de verhouding socialisme en liberalisme niet los
kan worden gezien van de doorbraak en het vraagstuk van de partijvorming en
-indeling.
Nog altijd strijden drie concepties om de voorrang. De conservatieve van het
ancien régime, de liberale van de staatkundige vrijheid onder leiding van de algemene
stand, de socialistische van de welvaartsstaat met een geestelijk pluriforme signatuur.
De confessionele partijen in ons land ‘vleugelen’ daaromheen en in de Franse MRP,
de Duitse CDU of de Italiaanse Democrazia Christiana is het niet anders. In de strijd
om de inrichting van de samenleving is de fundamentele tegenstelling in deze tijd
die tussen socialisme en conservatisme, al of niet van een liberale vernis voorzien.
Men behoeft voor uitingen van een onvervalst conservatisme niet te zoeken bij
‘extremisten’ als Welter, Duynstee, Gerbrandy, Gerretson, men kan ook terecht bij
Romme, als men zijn kort na de oorlog verschenen publikatie over een nieuwe
Grondwet opslaat of als men genieten wil van het fraai gestileerde heimwee naar de
voltooid verleden tijd van prof. F.H.J.M. van der Ven in zijn Schaduwen van het
modernisme (1951). Het zou evenzeer onjuist zijn te menen, dat het conservatisme
een zaak is van een uitstervende generatie en geen eigen, bezielende ideologie meer
kan ontwikkelen. Ik denk hierbij niet in de eerste plaats aan neo-fascistische
stromingen - voor zover in dit betoog van conservatisme sprake is houdt het zich
bezig met denken en actie binnen een anti-totalitaire sfeer, al beweegt het
conservatisme zich daarin per definitie aan de periferie. Tot begrip van een sterk
ideologisch conservatisme denke men aan de invloed die conservatieve schrijvers
als Möller van den Broeck, Ernst Jünger en Von Salomon in Duitsland kort na de
eerste wereldoorlog hebben uitgeoefend. We hebben ze nu als pre-nazi
gecatalogiseerd, maar als Hitler niet geslaagd was? Zij het tegen een totaal andere
achtergrond is in dit verband de ontwikkeling in de Verenigde Staten niet zonder
belang. Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, heeft zich in de Verenigde Staten na
de tweede wereldoorlog een conservatieve stroming geopenbaard, die sterk ideologisch
gericht is. Deze jong-conservatieven, waarvan Russell Kirk (The Conservative State
of Mind from Burke to Santayana, 1953 en A Program for Conservatives, 1954) en
Peter Viereck (Conservatism Revisited - the Revolt Against Revolt) als publicisten
het meest bekend zijn, mogen geenszins geïdentificeerd worden met het
praktisch-politieke conservatisme van de rechtervleugels van Democraten en
Republikeinen. Kirk is een ideologisch conservatief, die vooral teruggrijpt op Burke
en die in zijn opvattingen de Europese neo-liberalen zeer dicht benadert. ‘Principiële
belangen van het ware conservatisme en de libertaire democratie oude stijl beginnen
thans samen te vallen. Gedurende de laatste tien jaren en waarschijnlijk voor een
lange komende periode zullen de conservatieven de constitutionele demo-
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cratie verdedigen als een waarborg voor traditie en orde en intelligente democraten
zullen de conservatieve filosofie begroeten als het enige systeem van idealen, waarmee
de planners van de nieuwe orde kunnen worden weerstaan.’ Viereck zoekt ‘een
Amerikaanse synthese van Mill en Burke, van liberale vrijheid en historische
continuïteit van het conservatisme’. Hij keert zich even fel tegen het kapitalistische
conservatisme van Knowland als tegen het vulgaire linkse progressivisme van de
‘liberals’. Dit jong-conservatisme, waartoe men in wijder verband ook figuren als
Peter Drucker kan rekenen, kenmerkt zich door een politieke en sociale theorie,
waarin aristocratie, sociale harmonie, gemeenschapszin, godsdienst, sociale
tevredenheid, eerbied, orde en traditie voorop worden gesteld en gelijkheidszucht,
vooruitgangsgeloof, meerderheidsbeslissingen, individualisme en materialisme als
vijanden worden gezien. Anders gezegd, dit jong-conservatisme wil met behoud van
een aantal liberale verworvenheden de schaduwen van het modernisme bestrijden.
Daarin is allerlei dat niet onsympathiek klinkt, hetgeen trouwens van verschillende
conservatieve uitingen dichter bij huis eveneens kan worden gezegd.
In welke zachte of harde stijl het conservatisme echter ook optreedt - in de strijd
om de oplossing van de grote vragen van deze tijd (de afweer tegen het communisme,
de houding tegenover het ontwaakte Azië, de sociale en politieke eenwording van
Europa, de beheersing van atoomenergie en automatisering) maakt het op z′n best
pas op de plaats en werkt het doorgaans desintegratie en communisme in de hand,
onverschillig in welke partij-politieke vermomming het optreedt.
In de strijd tegen het conservatisme is het moderne liberalisme, waar het met eigen
partijvorming optreedt, zo het al geen gemene zaak maakt met het conservatisme,
een sta-in-de-weg voor een doeltreffende bestrijding. Aan de verhoudingen in eigen
land is dit zeer wel te demonsteren en daaraan zijn onze slotbeschouwingen gewijd.

VVD, PvdA en de partijvorming
Na de gegeven afbakening van modern liberalisme ten opzichte van conservatisme
en socialisme, mag de vraag worden gesteld in hoeverre in concreto de PvdA de VVD
als bondgenoot dan wel als tegenstander heeft te zien. Uit de tegenoverstelling van
conservatisme en liberalisme vloeit voort, dat de PvdA in de politieke strijd nog
dikwijls met de VVD tegenover de confessionele partijen zal staan. Naarmate de VVD
haar afkomst minder verloochent zal dat meer het geval zijn. In het grote vraagstuk
van de verwerkelijking van de gelijkheid van kansen heeft de PvdA meer te verwachten
van liberale bewustwording dan van de confessionele partijen, die zich slechts
moeizaam ontworstelen aan het conservatief-hiërarchisch denken. Hier staat dan
tegenover dat de confessionele partijen, oorspronkelijk gebonden aan een
conservatieve grondstructuur, zoals die eerder werd getypeerd, diepgaand de invloed
van
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het socialistisch denken hebben ondergaan en met name na de oorlog een zonderlinge
twee-eenheid van conservatieve en progressieve vleugels hebben vertoond. De
verbinding van de confessionele partijen met belangrijke groepen arbeiders ontneemt
ze bovendien het klasse- en belangenkarakter, waartoe de VVD voortdurend dreigt
af te zakken.
In beginsel staat de PvdA echter niet anders tegenover samenwerking met de VVD
dan tegenover samenwerking met de confessionele partijen in de geijkte zin. Zij kan
de grondslag van partijvorming zowel van de VVD als van de confessionele partijen
niet anders zien dan als een oorzaak van een onvermijdelijk dualisme van deze partijen
en als een belemmering voor duidelijke politieke verhoudingen. De vraag of de VVD
in haar huidige structuur een zelfstandige, nuttige functie in ons politieke leven kan
worden toegekend, moet dan ook ontkennend worden beantwoord.
Uit het hiervoor geleverde betoog mag duidelijk zijn dat naar onze opvatting de
VVD in haar tegenwoordige vorm noch bij een progressieve concentratie noch bij
een conservatieve concentratie op haar plaats is. Zij is door haar
semi-levensbeschouwelijk karakter ook ongeschikt om een centrumpositie in te
nemen. Dit verklaart waarom het beeld van de VVD in de naoorlogse politiek dat is
van een partij, die haar plaats niet kan vinden, soms aansluiting zoekend bij rechts
dan weer pogingen doend om voor de PvdA aanvaardbaar te verschijnen. De gedachte
aan een derde macht waarmee enkele jaren is geleurd, was een speculatie op een
mogelijke centrumpositie, zij het dan een speculatie gebaseerd op de naïveteit, dat
de AR- en CH-leiders niet zouden inzien dat een onvermijdelijk conservatief gekleurd
bondgenootschap met het vrijzinnig confessionalisme alle betogen tegen de
progressieve doorbraak zou ontkrachten.
Sinds de gedachte van de derde macht voorlopig begraven is, heeft de VVD haar
kracht gezocht in het beklemtonen van de tegenstelling socialisme-liberalisme. Daarbij
treedt zij bij voorkeur op in de merkwaardige rol van hoedster-bij-uitstek van de
geestelijke vrijheid, terwijl tegelijk ontkend wordt dat voor de VVD de verhouding
godsdienstige overtuiging en politieke partijkeuze anders zou liggen dan voor de
PvdA. Dat deze laatste stelling de onverdeelde instemming van de confessionele
partijen geniet is duidelijk, want zij hebben immers altijd beweerd dat socialisme en
liberalisme ‘op dezelfde wortel stoelen’. Wat prof. Oud en ‘Trouw’ verenigt, is dat
met instandhouding van deze stelling de doorbraak naar zuiverder partijverhoudingen
wordt tegengehouden - hetgeen een conservatief belang is. In dit licht bezien is ook
de fusie van KVP en KNP geen capitulatie van de heer Welter, maar een daad van wijs
beleid van een wijs conservatief staatsman, die begrijpt dat het conservatisme in ons
land het veiligst vaart bij een sterke positie van de confessionele partijen. Een
doorbraak naar rechts, het ontstaan van een conservatieve concentratie, zou immers
de doorbraak van de PvdA in de hand werken, door de aandacht van honderdeneen
bijzaken op de hoofdzaak te richten.
Het is het noodlot van het liberalisme in deze tijd, dat het, ook waar het
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anders zou willen, het conservatisme onvermijdelijk versterkt.
Deze confrontatie van socialisme en liberalisme als politieke bewegingen heeft zich
met zeer ongelijke grootheden beziggehouden. Het schijnt niet anders te kunnen in het politieke vlak - in Nederland.
Vatten we de conclusies samen. Indien het socialisme zijn ontwikkeling van
progressieve volksbeweging met begrip voor de voortdurend zich wijzigende
maatschappijverhoudingen voortzet, valt niet goed in te zien welke nuttige rol een
liberale partij nog zou kunnen vervullen. De radicalen onder de liberalen hebben in
grote meerderheid een plaats in het vernieuwde socialisme gevonden. In feite
functioneren de liberale partijen op het continent in belangrijke mate als
belangengroeperingen van groot-werkgevers, grote boeren en middenstand. Vrijwel
nergens zijn zij erin geslaagd een reële verbinding met de geëmancipeerde
arbeidersklasse tot stand te brengen. Het duidelijke klasse-karakter dat deze partijen
daardoor gekregen hebben, drijft ze voortdurend in conservatieve richting, al zijn de
liberalen daar - terecht - niet gelukkig mee. Het vrijzinnig-ideologisch karakter van
de VVD in ons land houdt echter het ontstaan van een bona fide conservatieve
concentratie, die tot een voortgaande zuivering van de partijverhoudingen zou kunnen
bijdragen, tegen. De vooruitzichten op het ontstaan van een dergelijke concentratie
zijn nog niet overweldigend. Het confessionalisme in de politiek is een hardnekkig
verschijnsel, onverschillig of het van orthodoxe, katholieke dan wel vrijzinnige huize
is. De PvdA kan er door een juiste benadering van de positie van het liberalisme toe
bijdragen om het geestelijke en maatschappelijke rijpingsproces, dat tot zuiverder
partijverhoudingen en grotere politieke spankracht moet leiden, te bevorderen. Gezien
de verhoudingen in de wereld en in eigen land zou een groei van het liberalisme een
versterking van de conservatieve krachten betekenen en het liberaal reveil een
herleving van het conservatisme.

Eindnoten:
1 Zie: Dr. W. Banning, Hedendaagse sociale bewegingen; achtergronden en beginselen.
2 F. Watkins, The Political Tradition of the West; A Study in the Development of Modern
Liberalism, 1948.
3 Hoezeer het kan verkeren met de positie van de liberalen in het politieke krachtenveld blijkt uit
het feit dat in tegenstelling tot de niet beschreven verhoudingen in 1978 zowel in Engeland als
in de Bondsrepubliek de liberale partijen met de socialisten samenwerken, zij het in een
verschillende politieke context. In de slotbijdrage in deze bundel wordt nog op dit verschijnsel
teruggekomen.
4 Der Liberalismus und die Strukturwandlungen der modernen Gesellschaft vom 19. und 20.
Jahrhundert, referaat voor het Internationaal Historisch Congres, gehouden in februari 1955.
5 Federalistisch betekent hier niet dat de PvdA is opgebouwd uit min of meer autonome
gemeenschappen (ongeveer 10 pct. der partijleden is lid van één der werkgemeenschappen),
maar dat de werkzaamheid van de drie bezinningsgemeenschappen gezien wordt als een
essentiële voorwaarde voor een menings- en besluitvorming binnen de partij in
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De werkgemeenschappen binnen de Partij van de
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Arbeid (de protestantse, katholieke en de minder bekende humanistische) ontstonden in
samenhang met de ‘doorbraak’-beweging kort na de oorlog. Christenen die zich bij de PvdA
aansloten, voelden behoefte tot bezinning en verantwoording van hun politieke keuze. In de
jaren zestig werden de werkgemeenschappen achtereenvolgens opgeheven.
Dat de behoefte tot bezinning nog steeds aanwezig was, bleek overigens uit de oprichting enige
tijd later van het ‘Centrum voor levensbeschouwing en politiek’.
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Fundamentele democratisering
Vernieuwing van het denken
De vijftiger jaren worden gekenmerkt door een behoefte aan new thinking onder
socialisten, aldus een recente constatering van een Engelse criticus. Zo bezien heeft
de PvdA haar voorlijkheid onder haar zusterpartijen opnieuw bewezen, toen ze reeds
in 1949 opdracht gaf tot opstelling van een uitgewerkt toekomstprogram. De Weg
naar Vrijheid, produkt van deze opdracht, verscheen in 1951. Sindsdien zijn er in
verschillende socialistische partijen in West-Europa aanlopen tot soortgelijke
publikaties genomen. De Labourparty is bezig met de publikatie van een tiental
programmatische geschriften. De SPD organiseerde een aantal congressen, waar
nieuwe formuleringen werden aangeboden. Ze nam nadrukkelijk afstand van een
algemene toepassing van het socialisatiebeginsel en beklemtoonde de betekenis van
de werking van de concurrentie en het prijsmechanisme naast de planmatige ordening.
De Socialistische Internationale organiseerde enkele deskundigenconferenties, waar,
bij alle spraakverwarring aan internationale conferenties eigen, tenminste de behoefte
aan re-thinking duidelijk kwam vast te staan. Deze behoefte valt tot de volgende
oorzaken te herleiden.
1 De totstandkoming na de oorlog van de welfarestate, de sociale verzorgingsstaat,
betekende in belangrijke mate de inlossing van socialistische programs uit de
interbellaire periode. Met de emancipatie van het proletariaat dreigt het socialisme,
voor zover het de belichaming van deze emancipatiestrijd is geweest, zijn
bestaansrecht, althans zijn stuwkracht te verliezen. Vandaar de vraag, wat moet er
gebeuren als volledige werkgelegenheid en sociale zekerheid gewaarborgd zijn?
2 De periode van uitbreidende welvaart en voortdurende voorspoed, die na de
bedwinging van de Korea-crisis aanbrak en tot op vandaag voortduurt (ondanks
bestedingsbeperking in de Europese provincie: Nederland) wordt gekenmerkt door
een aantal, deels geheel nieuwe, sociale verschijnselen, waar in socialistische programs
tot dusver onvoldoende rekening mee kon worden gehouden. Deze verschijnselen
hangen ten dele trouwens niet zozeer samen met de economische voorspoed als wel
met de kenmerken van de welvaartsstaat als zodanig: toegenomen invloed van de
overheid, opkomst van nieuwe heersende groepen, verdwijnen van de vrees voor
ontslag en gebrek, verdringing van het individu door de maatschappelijke organisaties.
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3 De technische ontwikkeling - automatie, kernenergie - gaat gepaard met sociale
en economische veranderingen (concentratie, integratie, vergroting dienstensector),
die tot nieuwe toetsing van oude beginselen dwingen. Overziet men dit complex van
oorzaken, dat tot heroriëntering uitnodigt, dan wordt het duidelijk dat de voorlijkheid
van de PvdA ook haar bezwaren heeft. Toen De Weg naar Vrijheid werd geschreven
leefden we op de kentering van schaarste naar overvloed. De eerste vijf, zes
na-oorlogse jaren, die toen konden worden overzien, lieten nog nauwelijks iets
vermoeden van de specifieke welvaartsproblemen, die het tweede lustrum na ′45
zo′n totaal ander gezicht gegeven hebben als het eerste. De automatie stond nog in
de kinderschoenen (een recente literatuurlijst vermeldt meer dan duizend boeken en
tijdschriften - leve de schrijfhonger) en de vreedzame toepassing van atoomenergie
leek nog veraf. Oppervlakkig bezien bestaat er dus alle reden het werk nog eens
dunnetjes over te doen. Op grond van de beproefde wijsheid over de oude en de
nieuwe schoenen, bestaat er echter reden om eerst eens na te gaan in hoever de
grondgedachten van De Weg naar Vrijheid zijn verwerkelijkt, dan wel bestand
gebleken tegen het slijtageproces van de snelle maatschappelijke veranderingen.

Vrijheid en gelijkwaardigheid als socialistische normen
De Weg naar Vrijheid was een eerste poging om de inhoud af te tasten van
socialistische grondbeginselen in een maatschappij, die de scherpte van haar
kapitalistische trekken had verloren. Daartoe werd uitgegaan van de vrije ontplooiing
van de mens als norm voor socialistische politiek. Het nadrukkelijk voorop stellen
van de vrijheid als norm hield natuurlijk een bewuste keuze in. Na alle
afschuwelijkheden in naam van het socialisme bedreven in de totalitaire staten wilde
daarmee gezegd zijn, dat het democratisch socialisme de menselijke vrijheid
vooropstelt, zij het ook een gekwalificeerde vrijheid, een vrijheid voor allen en een
vrijheid in gemeenschap en verantwoordelijkheid. Hoewel met deze keuze werd
aangehaakt bij een oude socialistische traditie is er op deze vooropstelling van de
vrijheid behalve van buitenstaanders, die de handschoen wat wantrouwend opraapten,
ook wel kritiek geweest uit eigen kring (‘een VVD voor armelui’). De sociale
gerechtigheid, nauw verbonden met de idee der gelijkwaardigheid van alle mensen,
werd dan als hoogste norm voor het socialisme en tegelijk als tegenhanger van een
verabsolutering der vrijheidsgedachte gezien.
Deze tegenoverstelling is onjuist. Beide ideeën hangen niet alleen historisch samen,
maar ontplooiing in vrijheid veronderstelt de notie van de gelijkwaardigheid in die
zin, dat de minstbegaafde een gelijke mogelijkheid heeft tot ontplooiing naar zijn
aard als de meestbegaafde. Naar de woorden gesproken in Cromwells legerkamp
‘Really I believe that the poorest he in England hath a life to live as the greatest he’.
Omgekeerd verliest de idee van de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen,
gebaseerd op de
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‘oneindige waarde’ van de enkele mens elke zin als men deze gelijkwaardigheid
door dwang en met verlies van wezenlijke vrijheid tot uitdrukking zou proberen te
brengen. Dan blijft de gelijkheid, doch de waardigheid is verloren.
Niettemin meen ik dat als Leitmotiv van het planboek terecht de vrijheid is gekozen,
omdat een duidelijke positiebepaling ten opzichte van hen, die in naam van de sociale
rechtvaardigheid de vrijheid om hals brengen nog steeds geboden is én omdat in het
vrijheidsbegrip de gelijkwaardigheid besloten ligt. Sterker, de vrijheid krijgt pas
inhoud als zij de humaniteit van de oneindige waarde van elke mens gestalte geeft.
Ik heb deze ietwat plechtige beschouwing nodig omdat de structurele kritiek, die
zich op onze huidige maatschappijfase richt, eerst mogelijk wordt, wanneer vrijheid
en gelijkwaardigheid in onderling verband worden gezien.

Vervulde en onvervulde wensen
Het procédé, dat in De Weg naar Vrijheid wordt gevolgd, is vrij eenvoudig. Uitgaande
van de vrijheidsnorm wordt nagegaan, welke belemmeringen er in onze huidige
maatschappelijke orde - na alle hervormingen en verbeteringen van de laatste decennia
- gelegen zijn voor de mensen om zich veilig en vrij te voelen, zich van hun
verantwoordelijkheden te kwijten en zoveel mogelijk deel te hebben aan dat geheel
van waarden, dat we cultuur noemen.
Geconstateerd wordt dat de historische taak van de emancipatie der arbeiders voor
een belangrijk deel ten uitvoering is gebracht. De armoede is grotendeels verdwenen,
de grondtrekken van een rechtsorde van de arbeid zijn ontstaan, het instrumentarium
van de overheid is zodanig voorzien, dat zekere waarborgen tegen werkloosheid en
calamiteiten zijn geschapen. De sociale tegenstellingen zijn verzacht, er is een begin
van medezeggenschap aan de voet en gelijkwaardigheid aan de top (de
Sociaal-Economische Raad), de arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf zijn
gehumaniseerd en er is een nieuw ondernemersethos ontstaan. In het kader van landsen gemeentepolitiek is veel gedaan om het menselijk lot van de sociaal kwetsbaren
te verbeteren: gezondheidszorg en maatschappelijk werk, de volkswoningbouw. De
poorten der cultuur zijn voor de grote massa op een kier gegaan: bibliotheekwezen,
volksopvoeding, kunstsubsidiëring. De verhoudingen zijn inderdaad grondig
veranderd. Het revolutionaire sentiment wordt in de welvaartsstaat sterker gevonden
bij hen, die door de nieuwe ontwikkeling hun oude machtsposities bedreigd zien dan
bij de grote massa voor wie een nieuwe wereld open gaat, al is het maar op de
bromfiets.
De Weg naar Vrijheid laat dit alles niet onvermeld, waardeert het en trekt allerlei
ontwikkelingslijnen door. Het plan is daarbij bedacht op een zo groot mogelijke
verscheidenheid van geledingen en functies ter vermijding van centralisme en ter
stimulering van het dragen van eigen verantwoordelijkheid.
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Op enkele kardinale punten wordt echter een structureel ingrijpen bepleit. Daar wordt
als men wil ‘architectonische kritiek’ geleverd. Dat geldt gebreken in onze
maatschappelijke orde, die bij alle vooruitgang een gevaar voor het voortbestaan van
die orde opleveren en dus van vitale betekenis zijn. Deze gebreken betreffen de
ongelijkheid in de bezitsverhoudingen, die doorwerkt in de inkomensverhoudingen
en een permanente bron van gevoel van ontrechting en conflicten betekent. Daarmee
hangt nauw samen de geringe verticale mobiliteit en de ongelijkheid van
ontwikkelingskansen, die ten dele het gevolg zijn van de ongelijkheid in bezits- en
inkomensverhoudingen, ten dele voortvloeien uit de verstarring van de grenzen tussen
de sociale groepen in ons land. Ongelijkheid van kansen is slechts een alternatieve
uitdrukking voor een schrikbarende achterstand in opleiding en ontwikkeling van de
massa van ons volk, die weer op zijn beurt een latente bedreiging vormt voor het
behoorlijk functioneren van de democratie. Ongelijke bezitsverhoudingen, ongelijke
ontwikkelingsplannen, achterstand in opleiding en ontwikkeling, ze zijn tegelijk een
gevolg van een voorwaarde voor het voortduren van een ongelijke machtsverdeling
in onze maatschappij.
Terwijl in De Weg naar Vrijheid een samenstel van maatregelen wordt ontwikkeld
om in deze verhoudingen verbetering te brengen, moet worden geconstateerd, dat in
de afgelopen jaren al bijzonder weinig is gebeurd, dat in deze richting gaat. Het meest
heeft tot dusver de ongelijkheid van kansen aan een bredere groep geappelleerd en
men krijgt de indruk, dat langzaamaan onze onderwijskaravaan in beweging komt.
De CBS publikatie De Nederlandse jeugd en haar onderwijs geeft onderstaande
cijfers:

Deelneming aan het voortgezet onderwijs van de 15-17 en de 18-20 jarigen
in % van de bevolking in de desbetreffende leeftijdsgroepen.
Jaren

15-17 jarigen

18-20 jarigen

Full-time

1930

15,4

5,2

onderwijs

1940

22,1

6,8

1951

27,9

9,0

1954

30,2

9,0

Part-time

1930

14,4

6,3

onderwijs

1940

10,4

6,0

1951

16,0

11,4

1954

18,6

12,4

Tegenover dergelijke moedgevende verschijnselen staan echter feiten, die in de
omgekeerde richting wijzen zoals de te sterk toegenomen denivellering sinds daar
in 1953 mee begonnen werd, de afbrokkeling van de publieke sector (KLM-aandelen),
die onder de bestaande verhoudingen de ongelijkheid
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in de vermogensverdeling zal versterken, de ondermijning van de geleide loonpolitiek
en verschillende restauratieve tendensen in het sociale vlak.
De genoemde gebreken zou men in hun onderlinge samenhang wellicht het best
kunnen aanduiden als het zich handhaven van sterke oligarchische structuren in onze
samenleving. De term is helaas zwaar belast, maar ze lijkt me bruikbaar omdat tal
van nieuwe verschijnselen in de economische welvaartsperiode deze structuur in de
hand werken. De Engelse theoreticus Crossman spreekt in dit verband van the age
of oligopoly1.

Bezit en macht
In de discussie rondom het vraagstuk van de bezitsvorming is van de hand van de
confessionele partijen sterk de nadruk gelegd op de noodzaak via de persoonlijke
bezitsvorming het emancipatieproces van de niet-bezittenden te voltooien. Socialisten
hebben dat altijd anders gezien. Voor hen was en is de deproletarisatie een zaak van
het verschaffen van gelijkberechtiging aan de arbeider op grond van zijn functie in
het produktieproces. Meer ook dan het protest tegen het prestatieloos inkomen is het
verzet tegen de machtspositie van de bezitter een element van socialistische strijd
geweest. Die strijd is in de ogen van velen beslist door de bevoegdheden, die de staat
ten aanzien van de beschikking over het bezit heeft verworven. De scheiding tussen
bezit en beheer, zoals deze in de naamloze vennootschap formeel haar beslag kreeg,
leek een argument temeer om de bezitsverhoudingen uit een oogpunt van
machtsverhoudingen binnen de staat als van te verwaarlozen betekenis te beschouwen.
Vooralsnog dienen hier echter enige vraagtekens te worden gezet.
In de eerste plaats is de scheiding tussen bezit en beheer in de NV door de
veelvuldige toepassing van oligarchische clausules in feite opgeheven, waar de
essentiële beheerswetten door de bezitter van slechts enkele aandelen kunnen worden
uitgeoefend.
In de tweede plaats zou eerst nader onderzoek kunnen aantonen of niet de kleine
groep van directeuren en commissarissen van de grote ondernemingen voor een
belangrijk deel samenvalt met de plm. 2 pct. van de gezinshoofden, die bezitters zijn
van bijna de helft van het totale belaste vermogen in ons land.
In de derde plaats heeft een uitvoerig onderzoek van Vinke aangetoond, dat het
milieu, waaruit de directeuren en commissarissen van NV′s worden gerecruteerd nog
vrijwel een gesloten milieu is. Vinke heeft bij 298 van de 300 NV′s waarvan de
aandelen ter beurze genoteerd zijn en bij een steekproef van 309 van de 944 besloten
NV′s met een kapitaal van f 500.000,- en meer nagegaan wat het beroep van vaders
en grootvaders van directeuren en commissarissen was.2 Hij vond, dat meer dan de
helft van de directeuren afkomstig was uit de sociale toplaag en nog geen 5 pct. uit
de lagere sociale groepen, die 70 pct. van de Nederlandse beroepsbevolking vormen.
Hij meent
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dat de gevonden cijfers ‘een waarschuwing bevatten tegen opvattingen, gebaseerd
op een paar spectaculaire gevallen, dat in de grote Nederlandse concerns iedereen
de kans zou hebben directeur te worden. De keuze van een directeur heeft stellig iets
te maken met sociale standing’. Opvallender nog is dat afkomst van de directeuren
van de open NV′s meer aan het hogere milieu gebonden bleek dan de afkomst van
directeuren van besloten NV′s. De openbaarheid van NV′s is dus bepaald geen remedie
tegen nepotisme.
Moet op grond hiervan nu de conclusie volgen dat de ondernemers een gesloten
klasse vormen? Dit zou bepaald teveel gezegd zijn. Het ondernemersmotief in onze
tijd is te gevarieerd om de ondernemers onder het begrip klasse in de zin van Marx
en Weber, dus gebonden aan de verdediging van de economische belangen van een
groep, onder te brengen. De opvatting overheerst thans dat het klassebegrip in deze
zin een ondergeschikte rol speelt en verdrongen is door het statusbesef, dat op de
uitoefening van een bepaalde maatschappelijke functie berust. Het statusbesef is bij
de managers van het bedrijfsleven inderdaad zeer levendig en het kan te gelegener
tijd zeer wel met rudimenten van economisch klassebewustzijn hand in hand gaan.
De bedrijfsmanagers vormen met de topambtenaren, een gedeelte van de beoefenaren
van de vrije beroepen en de financiële aristocratie een duidelijk herkenbare toplaag
in onze maatschappij. Weliswaar is volgens Raymond Aron het kenmerk van de elite
in het Westen, dat ze in tegenstelling tot de elite in de monolithische staten een
verdeelde elite is, waar bovendien in ons land de confessionele scheidslijnen doorheen
spelen, het neemt niet weg dat deze toplaag nog altijd van een vervaarlijke
geslotenheid is.

Opleiding en macht
De uitermate geringe sociale mobiliteit geldt niet alleen voor de managers in het
bedrijfsleven. Kuiper onderzocht in een representatieve steekproef de afkomst van
beoefenaars van vrije beroepen. Hij vond dat van 2714 artsen, specialisten, tandartsen,
dierenartsen en advocaten slechts 0,7% een vader had, die arbeider was. Zijn conclusie
is, dat mobiliteit naar deze beroepen zeldzaam is. Opvallend is dat deze mobiliteit
bij artsen groter is dan bij advocaten, ofschoon de artsenstudie duur is en een jong
arts enig kapitaal nodig heeft om een praktijk te beginnen. Van Heek knoopt daar de
opmerking aan vast: ‘Hoewel de kosten van het kopen van een praktijk hoog mogen
zijn, het schijnt gemakkelijker te zijn om geld te lenen dan om maatschappelijke
relaties op te bouwen.’(2)
Hoewel Van Tulder in een onderzoek heeft gevonden dat de opstijgingscapaciteit
van de geschoolde en ongeschoolde arbeiders sinds 1919 voortdurend groter is
geworden, is het wel overbodig nogmaals de cijfers te geven, die de feitelijke
onmogelijkheden van opstijging in één generatie van arbeiderskinderen naar een
academisch beroep onder de bestaande verhoudingen illustreren. Dat is niet alleen
een kwestie van geld. De opbloei van statusge-
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voelens in de welvaartsstaat vervangt de klasse-barrière door een drempel tussen de
sociale lagen, waar de man, die omhoog wil, gemakkelijk over struikelt. Engeland
heeft als symbool daarvan de figuur gecreëerd van Lucky Jim, de jongen van
eenvoudige komaf, die met een beurs studeert, vlot zijn examens doet, snel een
baantje krijgt en dan bemerkt dat hij toch overal buiten staat, bij alles waar de Engelse
maatschappij in haar leidende lagen van leeft - tot hij verbitterd en rancuneus z′n
geluk beproeft bij de hard-boiled zakenlui van de Conservatieve Partij.
De verwerkelijking van gelijke kansen is een langdurig proces. Het enig werkelijk
effectieve middel is verlenging van de leerplicht en uitbreiding van het algemeen
vormend onderwijs, dat de minimumbasis verbreedt. Beurzen en schoolpsychologische
diensten zullen lapmiddelen blijven. Precies als bij de inkomensverdeling de verhoging
van de loonvloer, dus het optrekken van de laagstbetaalden, het meest effectieve
middel is tot verkleining van inkomensverschillen. Als die gemeenschappelijke basis
eenmaal breder is, zal daardoor ook het karakter van het maatschappelijk verkeer,
de verhoudingen tussen de sociale groepen zelf, veranderen. Daar is na 1945 nog
bijzonder weinig aan gebeurd. De wijkgedachte is doodgebloed na nauwelijks tot
leven te zijn gekomen. We bouwen weer net als vroeger een buurt voor de a-socialen,
één voor de ongeschoolde arbeiders, één voor de betere arbeiders, één voor de
kantoorheren-middengroepers en de toplaag bouwt voor zichzelf.
De werkelijkheid van de machtsvorming in onze maatschappij is, dat van de thans
aan bod zijnde generatie 85 pct. niet meer dan lagere school heeft gehad. Afgezien
van een kleine minderheid van begaafden en energieken onder hen, doet deze 85 pct.
niet mee, behalve bij de stembus. Zij komen (nog niet 1 pct. van deze groep) soms
op een politieke vergadering, maar hun krant ritselt van de vreemde woorden en de
spreker ritselt mee, al doet hij nog zo zijn best. Van de resterende 15 pct. heeft 4 à
5 pct. een middelbare opleiding en 1 pct. een universitaire. Van die laatste groep is
driekwart afkomstig uit de hogere milieus. Daar ligt de sleutel van de machtsverdeling
en - niet het framework, maar wat het vlees en bloed van onze democratie moet zijn.
Er wordt terecht geklaagd over het halve falen van een instituut als de
ondernemingsraden en de schuld ligt stellig in hoofdzaak bij de onmacht van de
vakbeweging, die er geen mensen voor heeft en er de mensen niet warm voor krijgen
kan. Als men bedenkt, dat het werk in de ondernemingsraden voor 80 à 90 pct. moet
worden verricht door mensen (veelal oudere arbeiders), die uitsluitend een lagere
schoolopleiding achter de rug hebben is het wonderbaarlijk dat er nog zoveel van
terecht komt. Maar de medezeggenschap krijgt eerst inhoud en de machtsvorming
een nieuw perspectief als de formidabele kloof, die nu nog de smalle leidende laag
van de grote massa van het volk scheidt, ten slotte is overbrugd. De vraag rijst wellicht
of het geschetste beeld wel klopt met de belangrijke positie, die de socialisten in de
regering, in de provinciale en stedelijke besturen, in de vakbeweging, in pers, radio,
maatschappelijk en cultureel werk innemen. Die positie is inderdaad belangrijk, maar
ze is nog overwegend tot het politieke en bestuurlijke terrein
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beperkt, al is na 1945 ongetwijfeld van een sterke doordringing van socialistische
invloed in sectoren, waar de socialisten er nooit aan te pas kwamen, sprake. Er zijn
echter nog verschillende sectoren, waar de socialisten vrijwel geheel buiten spel
staan (het particuliere bedrijfsleven) en verschillende andere, waar hun invloed ver
blijft beneden hun aandeel in de bevolking. Voor de verklaring, zie bovenstaande.
Eerst als dat veranderd is, zal het emancipatieproces voltooid zijn.

Vergroting van verticale sociale mobiliteit
Het program dat uit de voorafgaande beschouwingen resulteert houdt in dat de
marsroute in De Weg naar Vrijheid gegeven nog steeds als juist moet worden
beschouwd. Het doel is een grotere verticale mobiliteit, een snellere doorstroming,
die een rem kan vormen tegen te scherp gemarkeerde status-gevoelens. Een rem,
geen garantie. De Verenigde Staten zijn er ten voorbeeld, dat in een snel
doorstromingsproces statusverschillen ook kunnen worden toegespitst. Maar als men
meent, dat socialisme in deze periode een sterk moreel appèl mist, dan ligt hier een
wijd veld braak.
De grotere verticale mobiliteit moet van twee kanten worden aangepakt: door
verbetering van onderwijs en door hervorming der bezitsverhoudingen. Tezamen
kunnen deze een verschuiving in de machtsverhoudingen bewerkstelligen, die op
haar beurt weer een voorwaarde is tot een grotere sociale mobiliteit en fundamentele
democratisering. Hervorming der bezitsverhoudingen moet worden verkregen door
verhoging van successierechten, een begrotings- (en belasting)politiek, die op
schuldaflossing is gericht en door persoonlijke bezitsvorming. Dit laatste is uit een
oogpunt van verbetering der machtsverhoudingen vrijwel zonder betekenis. Daar het
ons evenwel in het bijzonder om een spreiding van macht begonnen is, zal het
zwaartepunt komen te liggen bij een hervorming van de structuur der (grote)
ondernemingen, die overheid en werknemers bezitsaanspraken verschaffen.
Verbetering van het onderwijs moet worden verkregen door een groter deel van het
nationale inkomen ter beschikking te stellen voor beter geoutilleerde en langere
opleidingen. In de gegeven verhoudingen kan dit alleen via de overheid d.w.z. via
de belastingheffing. Daar ligt één van de grootste moeilijkheden van socialistische
politiek. Hoge directe belastingen betekenen een druk op prestatie en spaarzaamheid.
Hoge indirecte belastingen missen dit bezwaar, maar ze zijn technisch moeilijk en
maar ten dele te differentiëren naar de draagkracht van degenen op wie ze afgewenteld
worden. Bij een betere inkomensverdeling vormen hoge indirecte belastingen geen
bezwaar. Thans betaalt de consument ze via de prijzen aan de particuliere ondernemer,
die er zijn expansie mee financiert, bij een betere inkomensverdeling kan de
consument ze via de prijzen aan de overheid betalen, die er de expansie van de
gemeenschapsvoorzieningen (onderwijs) mee financiert. Alleen, om die betere
inkomensverdeling te bereiken kunnen we nu hoge directe belastingen
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niet missen en dat wordt door de conservatieven, de verdedigers van hiërarchische
en oligarchische structuren, meedogenloos uitgebuit. Overziet men de periode sinds
de bevrijding dan is het onmiskenbaar, dat de collectieve bestedingen achter zijn
gelopen bij de particuliere en in de private sfeer veel is verspild van wat de collectieve
sector te kort kwam. De meest sprekende voorbeelden van deze tekorten in de
collectieve voorzieningen zijn de woningbouw en het onderwijs. Ook wanneer men
rekening houdt met de wenselijkheid van een sterke inkomensprikkel en een hoge
winstvoet terwille van de industrialisatie, blijft het een blamage dat er tallozen zijn
die zes- of tienduizend gulden kunnen neertellen voor een auto, maar geen behoorlijk
huis kunnen krijgen. Dat de ontwikkeling van het motorrijtuigenverkeer praktisch
ongemoeid is gelaten is trouwens evenzeer een anomalie van de welvaartsstaat. Men
vergete niet dat terwijl het aantal personenauto′s in de Verenigde Staten per 1000
gezinnen nog 6 à 7 maal zo groot is als in ons land, het aantal auto′s per vierkante
kilometer in ons land reeds rond twee maal zo groot is als in de Verenigde Staten.
Dit houdt geen pleidooi in voor meer overheidscontrole op zichzelf. De formulering
van de Duitse socialist Karl Schiller, ‘markteconomie voor zover mogelijk, planning
voor zover nodig’, vind ik ook voor onze verhoudingen juist. Het betekent wel ernst
maken met vrijheid en gelijkwaardigheid in onderlinge samenhang.

Socialisme in een periode van overvloed
In het voorafgaande is vrijwel geen aandacht gegeven aan de in het begin genoemde
tweede en derde oorzaak van de behoefte aan nieuwe programs onder socialisten.
Het was in dit bestek niet bedoeld en niet mogelijk. Slechts voor één punt dient een
uitzondering gemaakt. Verschillende auteurs, die op zichzelf niet onsympathiek staan
tegenover een fundamentele democratisering, menen dat ingrijpende maatregelen
als hiervoor geschetst overbodig zijn. Zij zien een grotere verticale mobiliteit ‘vanzelf’
ontstaan bij het voortduren van de economy of abundance in de welvaartsstaat. Met
de groei van de welvaart worden de inkomensverschillen kleiner, de statusverschillen
minder scherp, de sociale beweeglijkheid groter, de machtsgroepen bereiken een
evenwicht. Dikwijls wordt dan verwezen naar de Verenigde Staten, waar het onderwijs
weliswaar een veel grotere plaats inneemt, maar de staat toch evenmin rigoreus
ingrijpt in de bezitsverhoudingen.
Afgezien nu van het feit, dat bij voorbeeld de successierechten in de Verenigde
Staten aanzienlijk groter zijn dan in Nederland, wordt daarbij vergeten dat de
Verenigde Staten geboren zijn uit een vrijheidsrevolutie, die sterk egalitair gestempeld
was. Heel West-Europa heeft een volmaakt hiërarchische samenlevingsstructuur als
historisch achterland en het denken in rangen en standen zit ons allen nog in het
bloed. Frankrijk, West-Duitsland en Nederland zijn recordhouders wat het
kaste-karakter van hun universiteitsbevolking betreft.
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Los daarvan geldt echter dat de voorgestelde hervormingen hard nodig zijn om tal
van begeleidingsverschijnselen van de welvaartseconomie op te vangen. De
oligarchische tendensen zijn niet tot het bedrijfsleven beperkt. Doorstroming en
democratische wisselwerking zijn een dringende noodzaak voor de steeds groter
wordende organisaties in onze geïnstitutionaliseerde maatschappij.
Het individu, verdrongen door de organisatie, eist groter speelruimte; hij revolteert
tegen de sociale zekerheidsstaat, die hem gemakkelijk gaat vervelen, hij stort zich
in ‘the age of participation’ op alles wat de welvaart binnen zijn bereik brengt, hij
stoot zich aan allerlei vormen van collectivisme, die wezenlijk slechts noodverbanden
zijn. Alleen als we hem de kans geven verantwoordelijkheid te dragen, zal hij niet
revolteren.

Eindnoten:
1 Socialism and the New Despotism, 1956.
2 Transactions of the Third World Congress of Sociology; Vertical Social Mobility in the
Netherlands, 1956.
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Marxisme anno 1959
In de eerste jaren na Stalins dood, toen Chroesjtsjow er in zijn strijd om de
alleenheerschappij nog belang bij had de zonden van Stalin af te schilderen, deed
het Centraal Comité van de Russische communistische partij in een brochure de
mededeling, dat verschillende leden van de antipartijgroep betrokken waren geweest
bij orgieën, die met medeweten van Stalin in zijn laatste levensjaren waren aangericht.
Tot de aldus uitgerangeerden behoorde prof. G.F. Alexandrow, vele jaren directeur
van de afdeling filosofie van de Sowjet academie van wetenschappen en minister
van cultuur in de Malenkow-regering. Van Alexandrow, erkend expert op het gebied
van de ‘communistische moraal’, werd meegedeeld, dat de bibliotheek in zijn dacha
aan de rand van Moskou, dikke, duurgebonden delen bevatte, waarvan de banden
met gouden letters Marx als auteur vermeldden. De inhoud van deze banden bleek
te bestaan uit een enorme verzameling pornografische foto′s en prenten1.
Interessant is niet of het Centraal Comité van de CPSU bij uitzondering waarheid
sprak - Alexandrows interpretatie van het marxisme lijkt te verkiezen boven de
inhoud, die Stalin en Chroesjtsjow aan het marxisme hebben gegeven - maar de
geschiedenis is in hoge mate illustratief voor een overheersend aspect van het
marxisme in deze tijd: de usurpatie van het marxisme door het communisme. Dat
behoeft op zichzelf nog geen reden te zijn om niet telkens te trachten de ‘echte’ Marx
onder de korst van de Marx-interpretaties uit te pellen en van Marx′ methode van
maatschappij-ontleding te leren. Vruchtbaarder dan de zoveelste Marx-exegese op
een achternamiddag, lijkt me echter een poging tot toetsing van een aantal opnieuw
naar voren komende marxistische noties aan de werkelijkheid van de maatschappelijke
ontwikkeling.
Onder opnieuw naar voren komende marxistische noties versta ik de beperkte, maar
onmiskenbare herleving van onderling samenhangende opvattingen, die de
verworvenheden van de zogenaamde welvaartsstaat relativeren, volhouden dat onze
tegenwoordige maatschappij in wezen kapitalistisch is, d.w.z. bepaald door de
tegenstelling tussen kapitaalbezitters en bezitlozen, die de inkomensverschillen zien
toenemen, de staat als instrument der bezitters wantrouwen, de klassenstrijd voorstaan,
het huidige produktiestelsel onverminderd aan crises onderhevig achten en op grote
schaal socialisatie bepleiten.
Dergelijke opvattingen hebben de socialistische beweging onafgebroken
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begeleid, ook nadat de hoofdstroom der beweging deze opvattingen achter zich
gelaten had. Onder invloed van de fundamentele veranderingen, die de
maatschappelijke orde tijdens en na de Tweede Wereldoorlog onderging leek het er
veelzins op, dat het pleit definitief beslecht was en het na-kapitalistische karakter
van de moderne industriële samenleving in West-Europa door socialisten algemeen
werd erkend. Als symptoom daarvan heb ik enkele jaren geleden gewezen op de
sterk verminderde belangstelling voor socialistische theorie2 en de naoorlogse
generatie van socialisten aangeduid als die der ‘zwijgers’, opgaande in het werk aan
concrete taken en zonder behoefte aan een gesloten systeem van socialistische
ideologie.
Het valt niet te ontkennen dat deze situatieschets thans aanvulling behoeft. Er is
in de tweede helft van de vijftiger jaren allerwegen een grote activiteit aan het
theoretische front van het socialisme. Uiting daarvan zijn de programherzieningen,
waarmee vrijwel alle socialistische partijen zich bezig hebben gehouden. Ten dele
gaat het hierbij om een definitieve afrekening met gedachteninhouden van een voorbij
tijdperk, maar er ritselt ook iets in mee van het verlangen naar het verloren paradijs
van de socialistische zekerheden en daarbij komen marxistische opvattingen opnieuw
aan bod. In Engeland, Oostenrijk, Zwitserland, waar programherzieningen reeds hun
beslag kregen is dit niet geschied zonder een levendige discussie met laat-marxistische
beschouwingswijzen.
Hoe valt te verklaren, dat dergelijke marxistische visies weer een zekere
belangstelling ondervinden? In de eerste plaats moet de oorzaak daarvan gezocht
worden in het dood tij, waarin de maatschappelijke ontwikkeling vijftien jaar na
Wereldoorlog II is geraakt. De fundering van de welvaartsstaat heeft schematisch
aangeduid plaatsgevonden tussen 1940 en 1955. In alle moderne landen is dit de
periode geweest van een belangrijke vergroting van de overheidsinvloed op het
economisch leven, van de schepping van een bewuste werkgelegenheidspolitiek, de
uitbreiding op grote schaal van sociale voorzieningen en het betrekken van grote
groepen bij voortgezet onderwijs en cultuurbeoefening. Het socialistische program
uit de interbellaire periode werd voor een belangrijk deel ten uitvoering gebracht,
ook daar waar socialisten geen deel van de regering uitmaakten. In het midden van
de vijftiger jaren toont het socialisme overal onrust rondom de vraag: is de
welvaartsstaat tussenhalte of eindstation? In deze onrust krijgen niet alleen nieuwe,
maar ook oude theorieën hun kans.
Bovendien is de conservatieve reactie op de maatschappelijke veranderingen in
opmars. Een verlangen naar terugkeer tot maatschappelijke ongebondenheid en
herstel van privileges tekent zich af. Met de groei van de welvaart vieren een aantal
typerende verschijnselen van het hoogkapitalisme hun rentrée. De multimiljonairs
(Onassis), pompeuze feesten, exuberante luxe (de staartvinnen van de auto′s vormen
een achterwaarts perspectief), monarchale antiquiteiten wekken herinneringen aan
de gay twenties of zelfs aan de periode vóór 1914, toen het leven immers één lange
St.-Nicolaasavond leek. Stelt men daartegenover de zeer bescheiden mogelijkheden
voor de grote massa der
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bevolking dan is een deel van de voedingsbodem voor de herleving van de
marxistische theorieën aangegeven.
Los van de verscherping der maatschappelijke tegenstellingen, eerder zelfs als
uitvloeisel van het vervagen van concrete taken en de daarin gelegen spanning staat
het onbehagen met het ‘vervlakken’ van het socialisme tot moraal en ethiek en het
verlangen naar een invoeging van het politiek en maatschappelijk handelen in het
verband van een leerstellig systeem, dat de uitkomsten van dit handelen niet in het
onzekere laat, maar binnen het raam van vaste ontwikkelingswetten plaatst. Voor
zover van neo-marxisme mag worden gesproken, kan men het dan ook nergens beter
aan herkennen dan aan de zelfverzekerde, leerstellige toon, kenmerk der ware
dogmatiek, onverschillig of ze door de leerlingen dan wel door de meesters wordt
gehanteerd. De lectuur van ‘Politeia’ en ‘Socialistisch Perspectief’ van de afgelopen
jaren volstaat voor de herkenning.
Ten slotte mag, speurend naar de kiemen van herlevend marxisme, niet worden
voorbijgegaan aan de invloed, die de snelle economische ontwikkeling van het
sowjetblok uitoefent. Macht imponeert altijd. Als de Sowjet-Unie en haar satellieten
een snellere economische groei vertonen dan het Westen dan moet er in die
marxistische economie toch ook wel iets goeds steken en van interesse naar
instemming is voor sommige naturen slechts één stap. Vooral bij neo-marxistische
figuren in West-Duitsland, prof. Abendroth en de kring rond de uit de DGB verwijderde
dr. Viktor Agartz, ontbreekt de economische expansie van het sowjetblok zelden als
argument op de achtergrond.
Met het aangeven van deze oorzaken voor herlevend marxisme zijn tegelijk een
aantal zwakke plekken van het hedendaagse socialisme aangeduid. Ondanks de
verworvenheden van de welvaartsstaat is de ongelijkheid in inkomens- en
vermogensverdeling nog enorm groot, is de ongelijkheid in ontwikkelingskansen
stuitend uit een oogpunt van sociale rechtvaardigheid en een economisch monstrum,
omdat vitale krachten ongebruikt blijven, is de dominerende positie van de machtselite
uit het grote bedrijfsleven in strijd met elementaire democratie en zijn de socialistische
veroveringen op griezelige manier binnen nationale eenheden ingesnoerd. Anders
gezegd, het is juist dat het socialisme tot dusver er niet in is geslaagd een aantal
fundamentele gebreken van onze maatschappij te verhelpen.
De afstand, die het socialisme genomen heeft van het historisch materialisme als
wereldbeschouwing en van het socialisme als levensbeschouwelijk tehuis heeft
ontegenzeggelijk in sommige delen van zijn aanhang een nog altijd niet opgevulde
leegte achtergelaten. De economische machtsontwikkeling van het communisme
confronteert het socialisme in zijn westerse verbondenheid met het feit, dat in het
Westen produktieverhoudingen bestaan, die verspilling en crises toelaten. Maar
daarmee zijn lang niet alle zwakke plekken van het socialisme in de tegenwoordige
verhoudingen opgesomd en enkele van de voornaamste ontbreken. Belangrijker is,
dat neo-marxistische opvattingen niet alleen geen remedie bieden voor de genoemde
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tekortkomingen, maar bovendien het zicht op de eigenlijke taken van het socialisme
belemmeren. Voor enkele van de belangrijkste van deze opvattingen zal dit iets
uitvoeriger worden nagegaan.
Het marxisme wil meer zijn dan maatschappijbeschouwing, het is een doctrine omtrent
de ontwikkelingsgang van de samenleving, een ideologie van de plaats van de mens
in de maatschappij. Het gelooft in wetmatigheid in de geschiedenis en meent op
grond van de kennis van deze wetten te beschikken over ‘de wetenschap van wat
komen zal’ (S. de Wolff). Het benadert het heden met Marx′ begripsvorming van
het bestaan van maatschappelijke klassen, de uitbuiting van de niet-bezitters door
de kapitaalbezitters en ziet onze tegenwoordige maatschappij onderworpen aan de
bewegingswetten van het kapitalisme (concentratie, accumulatie, Verelendung, crises
en catastrofes). Alle nieuw opkomende maatschappelijke verschijnselen, de groei
van de nieuwe middenstand, het optreden van de managers, de uitbreiding van de
dienstensector, de toegenomen rol van de staat, het uitblijven van economische crises,
de welvaartsgroei van de arbeiders, ze worden alle ‘verklaard’ en geïnterpreteerd tot
ze in het schema passen. Kleine correcties zijn toegelaten, de grondstellingen zijn
onaantastbaar. Wat er ook verandert, de produktieverhoudingen bepalen het
maatschappelijk zijn, de klassentegenstellingen spitsen zich toe, de klassenstrijd
dient gestreden, de arbeidersklasse opgeroepen haar messiaanse rol te vervullen, er
zal geen vrede zijn, eer de eigenaars onteigend en de gehele socialisatie een feit zal
zijn.
Het moderne socialisme is doctrine noch ideologie. Het is een
maatschappijbeschouwing, die naarmate de samenleving verandert haar door andere
krachten beheerst ziet. In onze westerse samenleving speelt de tegenstelling tussen
bezitters en niet-bezitters een belangrijke rol, maar andere tegenstellingen zijn niet
minder richtinggevend. Produktieverhoudingen, de omvang van de publieke sector,
zijn van gewicht, maar het ontwikkelingspeil van bevolking, de godsdienst, de
aanwezigheid van een democratische traditie niet minder. Het moderne socialisme
hanteert geen gesloten wereldbeeld, het gelooft niet in een traceerbare wetmatigheid
in de geschiedenis, die ons in staat zou stellen de maatschappij van morgen in kaart
te brengen en daarop het politieke kompas af te stellen. Het heeft als politieke
beweging niet de pretentie iets definitiefs te kunnen zeggen over plaats en taak van
de mens in de samenleving, het is met andere woorden anti-ideologisch. Het leent
van geestelijke en maatschappelijke stromingen (waaronder Marx) aandriften en
inzichten omtrent maatschappelijk handelen. Het heeft drijfveren en doeleinden, die
voortvloeien uit zijn historische wording, verdediging van het zwakke, het opkomen
van onderliggenden en laatstgekomenen, het verwerkelijken van gelijkwaardigheid
en het praktizeren van vrijheid. Het heeft dus een duidelijk herkenbaar eigen ethos,
maar zijn maatschappijbeschouwing is vatbaar voor wijzigingen op grond van nadere
ontleding. Voor velen is de zwakheid van het tegenwoordige socialisme juist gelegen
in het ontbreken van een met wetmatigheid in de toekomst doorlopende
maatschappijbe-
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schouwing, zoals het marxisme deze meent te kunnen bieden. In commentaren op
het concept-beginselprogram dat door de beginselprogrammacommissie in najaar
1958 aan de PvdA werd voorgelegd bleek, dat velen het kleine hoofdstukje ‘Groei
van kapitalisme naar socialisme’ uit het bestaande beginselprogram misten. Dat was
ten minste houvastbiedende theorie, waartegenover het nieuwe concept slechts morele
frasen bood, die op de zondagsschool thuishoorden.
Afgezien van de inhoud van de marxistische ontwikkelingstheorie, afgezien ook
van het daarin veelal besloten determinisme (in de politieke praktijk het zich verzetten
tegen sociale vooruitgang ter wille van de zuivere werking van de marxistische
wetten, die de grote omslag sneller naderbij zou brengen) verdient de afwijzing van
het marxistisch ontwikkelingsgeloof nadere motivering.
Aan het neo-marxisme is evenals aan zijn voorgangers de gedachte eigen, dat deze
maatschappij ten ondergang is gedoemd, dat zij ten onder verdient te gaan aan de
tegenstellingen, die zij oproept. Marx, zelf een uitgestotene, een balling, heeft een
leer ontwikkeld, waarin de komst van een nieuwe maatschappij werd voorspeld,
waarin niet alleen geen plaats meer zou zijn voor de kapitalisten, maar evenmin voor
de instellingen, die deze maatschappij had ontwikkeld. Essentieel voor het begrip
van onze maatschappij is, dat socialistische ideeën en verlangens daarin hun neerslag
hebben gevonden, dat het socialisme zelf een instelling van deze maatschappij is
geworden. ‘Dat is de verburgerlijking van het socialisme ten voeten uit’, roepen de
laat-marxisten in koor. Ze hebben nog gelijk ook. Het socialisme is verburgerlijkt
en terecht, zoals de vakbeweging in de maatschappij is ingegroeid. Gedurende de
laatste halve eeuw en in versneld tempo sinds 1940, is een veelheid van socialistische
elementen in het maatschappelijk leven geïnfiltreerd. Dat is niet alleen een
aangelegenheid van het staatsbestuur, de kracht van de vakbeweging en de invloed
van de socialistische partij. Op basis van technische vooruitgang, bevolkingsgroei
en gestegen welvaart heeft zich het maatschappelijk weefsel verdicht. Onze
samenleving is oneindig fijner bewerktuigd dan honderd jaar geleden en dat heeft
ze ook nodig om te kunnen functioneren. Wie over het kapitalisme van vandaag
denkt in termen van de Kladderadatsch, gewelddadige revolutie of dictatuur van het
proletariaat, repareert een horloge met de voorhamer.
Het moderne socialisme kan slechts ten koste van werkelijkheidsbesef werken
met schematische voorstellingen van maatschappij-omvorming. Het is niet de laatste
reden, waarom de theorie van de overgang van kapitalisme naar socialisme niet meer
bruikbaar is.
Kernstuk van het neo-marxisme is de voortgaande concentratie van de produktie, de
opeenhoping van bezit in handen van weinigen, de zich toespitsende tegenstelling
tussen bezitters en niet-bezitters. Vooropgesteld zij, dat hier één der belangrijkste,
zo niet het belangrijkste knelpunt van de maatschappelijke ontwikkeling ligt. In De
Weg naar Vrijheid is dit vraagstuk
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terecht centraal gesteld.3 De verdeling der particuliere vermogens vertoont geen
tendens tot nivellering en blijft schrikbarend ongelijk. Ze beïnvloedt de
inkomensverdeling ongunstig, vormt een bedreiging voor democratische
machtsuitoefening en is een huizenhoge barrière voor gelijkheid van kansen. Maar
is ze tegelijk de bevestiging van het onverminderd kapitalistische karakter van onze
maatschappij?
In de marxistische gedachtengang vormt kapitaalbezit de toegang tot de heersende
klasse, is het een bron van steeds grotere verrijking door toeëigening van de
meerwaarde en middel tot beheersing van de staat. Vervult het grootkapitaalbezit in
onze verhouding deze functies? Het antwoord moet in belangrijke mate ontkennend
luiden. De scheiding tussen bezit en beheer van vermogen, die met de groei van de
naamloze vennootschap aan betekenis won heeft het oude verband tussen kapitaalbezit
en heersende klasse doorkruist. Kan voor de tweede helft van de 19e eeuw wellicht
nog gelden, dat de laag van grootkapitaalbezitters voor een goed deel samenviel met
‘de heersende klasse’, de opkomst van de leiders van grote ondernemingen, die dit
leiderschap niet meer op grond van vermogensbezit uitoefenden, heeft een nieuwe
leidende laag in het leven geroepen en het oude beeld verstoord. De
grootkapitaalbezitter, die niet meer tegelijk ondernemingsleider is, heeft sterk aan
invloed ingeboet door beperking van het uit zijn vermogen genoten inkomen via o.a.
progressieve belastingheffing. De ondernemingsleider, die niet tegelijk
grootkapitaalbezitter is, heeft in de loop der laatste decennia zijn macht moeten delen
met de leiders van grote maatschappelijke instellingen en organisaties en de
vertegenwoordigers van het sterk in omvang en invloed uitgebreide staatsapparaat.
De grootkapitalisten als heersende klasse is een fictie geworden - de ontbrekende
controle op de managers van de grote ondernemingen is daarentegen een vraagstuk,
dat voortdurend urgenter wordt.
De verrijking van de vermogensbezitters is een complex vraagstuk. De opbrengsten
van vermogen zijn na de oorlog relatief sterk gedaald als gevolg van het
overheidsingrijpen, waardoor aanvankelijk dividenden, renten, huren en pachten laag
zijn gehouden. In 1952 waren de opbrengsten van vermogen voor particulieren 1,1
miljard op een nationaal inkomen van 20,4 miljard en een looninkomen in dat jaar
van 9,3 miljard.4 In de daarop volgende jaren is ongetwijfeld een belangrijke relatieve
stijging van het inkomen uit vermogen opgetreden. De belangrijkste bron tot
vergroting van kapitaalbezit wordt echter gevormd door de winsten. Door inhouding
van de winsten in de NV′s, door besparingen in de bedrijven van de zelfstandigen
wordt het vermogen en daarmee de inkomenscapaciteit voor de toekomst vergroot.
Daarbij wisselen concentratie- en deconcentratietendensen zich af. Bij de huidige
stand der vermogensverdeling moge dan al geen sprake zijn van een toenemende
‘uitbuiting’, stellig is in de ongelijke vermogensverdeling één der hoofdoorzaken
gelegen om langs de weg van de primaire inkomensverdeling het aandeel van
werknemers in het nationale inkomen te vergroten.
Dat dit aandeel over een langere periode een grote mate van constantheid
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vertoont, is een bekend verschijnsel. Het weerspreekt de voortgaande accumulatie
van vermogen. In de laatste decennia is de vorming van een eigen
ondernemingsvermogen door niet-uitkering van winsten van steeds grotere betekenis
geworden. De bedrijven financieren hun expansie tot op grote hoogte zelf, de
aandeelhouders krijgen aanspraken op een groeiend vermogen, maar vinden die
slechts ten dele in gestegen koersen en hogere dividenden terug, omdat de
onderneming van deze inhouding een stelsel in permanentie maakt. Het aldus
gevormde ondernemingsvermogen wordt een instelling op zich zelf, het wordt
geïnstitutionaliseerd. Rond 20 pct. van het nationale vermogen heeft op deze wijze
een onpersoonlijke eigenaar (de NV) gekregen. Met deze ontwikkeling gaat een
evolutie van het ondernemersgedrag gepaard, die in de beste gevallen het beheer van
een publieke instelling benadert. De taak van het socialisme wordt dan het
democratisch beheer van deze publieke corporatie, veel meer dan de onteigening van
de eigenaars.
Hoe onaanvaardbaar de bestaande bezitsverhoudingen mogen zijn, een sterke groei
van de welvaart van de werknemers is er niet door tegengehouden. Marxistische
opvattingen zijn hardnekkig in de bewering, dat Marx met zijn voorspelling van de
Verelendung gelijk zou hebben gekregen. De strijdvraag of Marx de absolute dan
wel de relatieve Verelendung bedoeld heeft, kan rustig terzijde blijven. Na het
Communistisch Manifest is er de voorspelling van dalende lonen met de ontwikkeling
van arbeidsbesparende technieken. Het omgekeerde is het geval geweest. In Das
Kapital is sprake, dat de arbeiders enig aandeel zouden kunnen krijgen in de
opbrengsten van de technische vooruitgang, maar de verwachtingen zijn niet groot.
Het aandeel van de arbeiders is zeer groot geweest. De verschillen in inkomen zijn
nog onaanvaardbaar, maar voor het levenspeil van de arbeiders zijn niet de bestaande
verschillen, maar is de algemene welvaartsvergroting bepalend. Als aanduiding diene,
dat wanneer bij de inkomensverdeling van 1954 alle inkomens boven f 10.000
compleet zouden zijn afgeroomd (vóór belastingheffing en zonder rekening te houden
met besparingen uit deze inkomens) en het meerdere deel zou zijn uitgesmeerd over
alle inkomenstrekkers beneden f 10.000, dezen gemiddeld een inkomensverhoging
van 12 pct. zouden hebben ontvangen. Vergelijkt men dit met de reële
inkomensstijging van de werknemers tussen 1952 en 1956 van 20 pct.5 dan is duidelijk
dat vergroting van het nationaal produkt op langere termijn van groter belang is voor
het levenspeil van de werknemers dan herverdeling.
Meer dan een aanduiding geeft dit bovendien onvermijdelijk willekeurige voorbeeld
niet. Wel dient erop gewezen te worden, dat de vele redeneringen die betogen, dat
in de welvaartsverdeling in het geheel geen verandering ten goede valt te bespeuren,
gemeenlijk voorbijgaan aan het zoveel grotere deel van het nationaal inkomen, waarop
de overheid beslag legt. Het aandeel van de belastingontvangsten in het nationaal
inkomen steeg in ons land van 17 pct. in 1938 tot rond 25 pct. in de afgelopen jaren.
Ook buiten de directe inkomensoverdrachten (steunuitkeringen, prijssubsidies en
dergelijke) komt
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een belangrijk deel van de gestegen overheidsuitgaven aan de minst draagkrachtigen
ten goede. (Onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, sport en recreatie.)
De staat is in onze maatschappij geen instrument van de kapitaalbezitters, maar het
centrale orgaan, waardoor de ontwikkeling naar meer vrijheid en gelijkwaardigheid
kan worden geleid. De houding ten opzichte van de staat en het staatsingrijpen heeft
marxisten en lasalleanen, orthodoxen en reformisten, doctrinairen en practici verdeeld
gehouden. Sinds de totstandkoming van het algemeen kiesrecht is de staat het orgaan
geweest, waarop socialisten door parlementaire arbeid het meest doeltreffend invloed
hebben kunnen uitoefenen. In een werkzame parlementaire democratie vormt de
overheid een waarborg tegen overheersing van het klassebelang. ‘Voor miljoenen
gewone mannen en vrouwen is de wet de moeder der vrijheid geworden’ (Tawney).
Daar ligt de achtergrond van het verschijnsel, dat in de parlementaire democratieën
socialistische partijen de verdedigers bij uitstek zijn geworden van toerusting van de
overheid met bevoegdheden op sociaal en economisch terrein, terwijl omgekeerd
particuliere belangengroepen er doorlopend naar streven de staat te onttakelen. De
toeneming van de overheidsinvloed is gedurende de laatste halve eeuw een constant
verschijnsel geweest. Deze heeft een belangrijke publieke sector van de voorziening
met goederen en diensten in het leven geroepen, de beschikkingsmacht over het
particuliere eigendom aan regels onderworpen, een instrumentarium geschapen voor
het voeren van een beleid gericht op een volledig gebruik van de produktieve krachten,
een grotere gelijkheid in de verdeling van beschikbare inkomens bewerkstelligd en
de grondslagen gelegd van een rechtsorde van de arbeid, waarin ondernemers en
arbeiders als gelijkwaardige partners zijn erkend.
In de Verenigde Staten steeg het aandeel van de federale regering in het nationaal
vermogen van 7 pct. in 1900 tot 20 pct. in 1950, het deel der beroepsbevolking in
dienst van de overheid steeg van 4 pct. in 1900 tot 12,5 pct. 19506. Overeenkomstige
cijfers vindt men voor alle moderne landen.
Natuurlijk kan de zozeer vergrote overheidsinvloed door conservatieve regeringen
ten ongunste van de sociaal zwakkere groepen worden gebruikt. Deze mogelijkheid
is in de democratie echter beperkt. De Eisenhower-regeringen hebben van de
veroveringen van de New Deal (Roosevelt) en van de Fair Deal (Truman) wel iets
af kunnen knabbelen, maar ze niet wezenlijk aangetast. Hetzelfde geldt voor de
conservatieve regeringen, die sinds 1951 in Engeland de door het Labour-bewind
gelegde grondslagen van de welvaartsstaat niet hebben kunnen omkeren.
Daarom is het een zonderling schouwspel, wanneer zoals veelvuldig gebeurt,
marxistische stromingen en reactionaire groepen hand in hand lopen in het verzet
tegen de instandhouding of uitbreiding van overheidsbevoegdheden ten aanzien van
de loonpolitiek. Daarom ook dient de politiek van socialistische partijen gericht te
zijn op het deelnemen aan regeringen, die de
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gegroeide bevoegdheden hanteren en is de obligate roep om oppositie, zoals deze
onafgebroken uit het neo-marxistische kamp klinkt, een miskenning van de werkelijke
verhoudingen.
Voor degenen, die de staat nog altijd zien als een instrument ten dienste van ‘het
grootkapitaal’, zeggen de veranderingen die zijn opgetreden in de maatschappelijke
en economische positie van de sociale groepen niets. Alle bezitlozen behoren objectief
tot de arbeidersklasse; ze zijn immers afhankelijk van de verkoop van hun
arbeidskracht! De geweldige toeneming van de middengroepen, van employés,
technici, ambtenaren, bewijst in deze redenering slechts de juistheid van Marx′ visie.
Het aantal zelfstandigen is relatief sterk verminderd, het aantal werknemers
toegenomen, ziet hoe geniaal Marx dit alles heeft voorspeld.
In feite heeft zich iets heel anders voltrokken dan Marx voorspelde en hoewel
verblinding geen natuurlijke grenzen heeft, valt het moeilijk op dit punt aan de
eerlijkheid van hedendaagse marx-epigonen te geloven. Marx voorzag als gevolg
van de technische ontwikkeling en de opeenhoping van meerwaarde bij de
kapitaalbezitters een uitschakeling van boeren en ambachtslieden en hun toevoeging
aan de Industrielle Reservearmee gepaard gaande met verpaupering op grote schaal.
In onze eeuw heeft in alle geïndustrialiseerde landen een sterke verkleining van het
aandeel van boeren, ambachtslieden en handeldrijvenden in de beroepsbevolking
plaatsgevonden. Het betekende echter geen verpauperingsproces, maar de
ontwikkeling van een nog voortdurend in betekenis toenemende dienstensector
(overheid, onderwijs, verzekeringen, kunst, recreatie), die gepaard ging met
welvaartsverbetering voor de nieuwe middenstand.
De nieuwe middenstand wordt in zijn sociale positie niet bepaald door zijn
bezitloosheid, noch door zijn afhankelijkheid van de kapitaalbezitters, maar door de
taak, die hij in de maatschappelijke organisatie vervult. De irrelevantie van het
marxistische klassebegrip voor onze huidige maatschappelijke verhoudingen is talloze
malen uiteengezet. Een proeve uit onverdachte bron, nl. van de econoom, de Poolse
prof. Oskar Lange moge hier volgen7. Lange betoogt, dat ook een socialistische
maatschappij sociale conflicten kent ‘omdat er naast sociale klassen, sociale strata
bestaan. Het verschil tussen sociale klassen en sociale strata is, dat terwijl sociale
klassen hun basis vinden in de produktieverhoudingen, sociale strata hun economische
basis vinden in de speciale vorm van de structuur van de maatschappelijke organisatie.
Om een voorbeeld te geven: in een kapitalistische maatschappij zijn de kapitalisten
een klasse, maar bankiers, kooplieden, advocaten, priesters, ambtenaren vormen
sociale strata. Deze laatsten vinden hun basis in de organisatiestructuur, niet in de
produktieverhoudingen.’ ‘De tegenstellingen die in de ontwikkeling van een
socialistische maatschappij rijzen tussen de eisen, voortvloeiend uit de economische
ontwikkeling en verouderde organisatievormen, zoals de methode van economische
politiek, politieke structuur en andere, kunnen ook het verzet van de gevestigde
belangen van bepaalde strata
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oproepen, die aanpassingen bemoeilijken. Maar deze strata zijn geen sociale klassen
- er is geen klasseworsteling.’
Wat Lange hier stelt voor een socialistische maatschappij, geldt vrijwel volledig
voor onze westerse maatschappij, al zou ik die niet graag socialistisch willen noemen.
Onze westerse maatschappij is vol conflicten, er is doorlopend verzet van
belangengroepen tegen maatschappelijke aanpassingen, maar de scheiding tussen
bezit en beheer, de toegenomen invloed van de overheid en de groei van de
maatschappelijke organisatie hebben aan onze samenleving het klassekarakter
ontnomen. Wie thans klassenstrijd wil voeren, opereert met het chirurgijnsmes van
honderd jaar geleden een patiënt aan een reeds lang verlittekende kwaal. Dergelijke
operaties kunnen gemakkelijk fataal zijn, ze helpen de patiënt in elk geval niet voor
zijn eigenlijke kwalen.
De betekenis van het marxisme voor de socialistische politiek is overwegend van
historische aard. Wat aan hedendaagse marxistische beschouwingen wordt
aangeboden, bevat weinig elementen die het inzicht in de maatschappelijke krachten
kan verhelderen. Het appelleert aan oude sentimenten en munt uit door een
krampachtig pogen voor de nieuwe werkelijkheden steeds nieuwe verklaringen te
vinden zonder de oude theorie prijs te geven. Als laatste voorbeeld van dit pogen
moet worden gewezen op de interpretaties van het uitblijven van crises, die voldoen
aan de klassieke theorie van de cyclische ontwikkeling van het kapitalisme. De
Amerikaanse recessies van 1949, 1953 en 1958 hebben noch de diepte, noch de
algemeenheid vertoond van de crises uit de vooroorlogse periode. De verklaring ligt
in het toegenomen staatsingrijpen in het economisch leven. De werking van de
conjuncturele krachten is beteugeld. In de terminologie van Oskar Lange: ‘Het
wezenlijke verschil tussen de werking van economische wetten in een kapitalistische
en een socialistische maatschappij is, dat in de laatste de maatschappelijke organisatie
op doelbewuste wijze het kader bepaalt, waarin economische wetten werken. Men
kan economische wetten laten werken volgens de wil van de mens.’ Als resultaat
van veranderingen in de maatschappelijke organisatie, met name van de bewerktuiging
van de overheid is het in de westerse maatschappij mogelijk geworden de
conjunctuurontwikkeling aanzienlijk beter te beheersen dan in vroeger tijd het geval
was. Daarom zijn de specifieke verklaringen van marxistische zijde
(oorlogsconjunctuur, angst voor sociale onrust, economisch imperialisme) voor het
voortduren van een hoge bezettingsgraad overbodig.
Het is het noodlot van het vasthouden aan verouderde hypothesen, dat de kans op
ontdekking van de werkelijkheid wordt weggenomen. Het vasthouden aan de
conceptie van een kapitalistische maatschappij, zoals deze zich in de vorige eeuw
ontwikkelde, voert het neo-marxisme tot het voorbijgaan aan de politiek belangrijke
tegenstellingen van deze tijd. De verdediging van het westen, de verhouding
Oost-West, de problematiek van de hulp aan onderontwikkelde gebieden, ze worden
vanuit een marxistisch economisme verte-
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kend. De noodzakelijk voortgaande maatschappijhervorming wordt belemmerd,
wanneer de gelijker verdeling van bezit en inkomen, de democratische controle op
het grote bedrijfsleven, de medezeggenschap van de werknemers, de schepping van
gelijke kansen, de uitbreiding van cultuur en ontwikkeling tot alle groepen der
bevolking, de integratie van nationale eenheden, de welvaartsgroei van de
achtergebleven gebieden, kortom de grote taken van het socialisme in het teken wordt
geplaatst van klassenstrijd en strijd tegen monopoliekapitaal. De volbrenging van
socialistische taken wordt niet minder groots, wanneer ze geschiedt vanuit de
overtuiging, dat de te verdedigen verworvenheden niet minder waard zijn dan de na
te streven hervormingen.

Eindnoten:
1 De geschiedenis is beschreven door Boris Nicolajewski in ‘The New Leader’, 13 okt. 1958.
2 Zie: Theorie en Beweging
3 Vgl. voorts Vrijheid en gelijkwaardigheid in de welvaartsstaat, uitg. dr. Wiardi Beckman
Stichting, 1957.
4 Enige gegevens betreffende de inkomensverdeling in Nederland, uitg. Centraal Planbureau,
1958, M32.
5 Men bedenke hierbij overigens, dat het reële looninkomen per loontrekker in 1952 nog lag
beneden het peil van 1938.
6 M.S. Fabricant The Trend of Government Activity in the US Since 1900, uitg. National Bureau
of Economic Research, 1953.
7 The Political Economy of Socialism, 1958, blz. 5.
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De economie in het nieuwe beginselprogram van de PvdA
Tussen dogmatisme en opportunisme
Een afzonderlijke behandeling van de economische paragraaf uit het nieuwe
beginselprogram is niet zonder risico′s.1 Ze geeft gemakkelijk voet aan het toch al
veelvuldig misverstand, dat in hervormingen van de economische structuur van de
samenleving de essentie van socialistisch streven zou zijn gelegen. Economische
hervormingen zijn een belangrijk onderdeel van socialistische programs. De essentie
ligt elders. Zij is te vinden in de integrale aanpak van verschillende
samenlevingsgebieden, waarvan de onderlinge samenhang en verwevenheid wordt
onderkend en erkend.
Alleen bij een integrale aanpak voorkomt men het ‘economisme’, de herleiding
van alle maatschappelijke vraagstukken tot economische kwesties, die in het verleden
zo vaak een vruchtbaar ingrijpen van socialistische partijen in de weg heeft gestaan.
Alleen bij een integrale aanpak krijgt een beginselprogram kans boven de blauwdruk
uit het laboratorium, anders gezegd: boven het utopisme uit te komen. Het nieuwe
beginselprogram laat daarom terecht de economische paragraaf voorafgaan door een
aantal uitspraken over algemene beginselen van samenleving en de eisen waaraan
het staatkundig bestel heeft te voldoen, terwijl de behandeling van de
sociaal-economische orde wordt gevolgd door een schets van onze opvattingen over
cultuur en internationale samenleving.
Dit betekent dat de eis van een planmatige ordening van produktie en verdeling
in samenhang wordt gesteld met de eisen van democratische controleerbaarheid en
vrijwaring van bureaucratie. Evenzeer dat de mate van centralisatie van economische
beslissingen op nationaal niveau moet worden afgewogen tegen ons verlangen naar
de verwezenlijking van een Europese gemeenschap. De beoordeling van de
doelmatigheid van verdergaande socialisatie kan niet worden losgemaakt van de
‘voortdurende waakzaamheid voor eigen verantwoordelijkheid van personen en
groepen’. De verwerkelijking van medezeggenschap en zelfbestuur van werknemers
in het produktieproces moet worden geplaatst tegen de achtergrond van een
cultuurpolitiek, die grenzen en perspectieven aangeeft zowel van creatieve
beroepsarbeid als van creatieve vrijetijdsbesteding. De afbakening van wedijver en
samenwerking als ordeningsbeginselen, die in economie, cultuur en internationale
politiek beurtelings botsen en elkaar aanvullen, vergt opnieuw een erkenning van de
wisselwerking tussen de verschillende samenlevingsgebieden en de daarin werkzame
krachten.
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Dit alles is niet nieuw voor zover het socialisme zich in de periode tussen de beide
wereldoorlogen nauwkeurig rekenschap heeft gegeven van de betekenis van zijn
doelstellingen en methode voor de democratie, haar instellingen en waarden. De
verwerping van de klassenstrijd als middel tot machtsverovering betekende de
aanvaarding van de in een half- of geheel kapitalistische maatschappij aanwezige
ontwikkelingsmogelijkheden en daarmee was de toetsing van economische
hervormingsvoorstellen op hun democratisch effect in beginsel gegeven. Deze toetsing
heeft na 1945 zowel door de veranderingen in de maatschappij als door de strijd, die
de vrije wereld opgedrongen is, een pregnanter karakter gekregen.
Het nieuwe beginselprogram spreekt in art. 26 over ‘de ook in de veranderde
maatschappij nog sterke kapitalistische krachten’. Daarmee wordt sociaal-economische
orde gesteld tegen de achtergrond van de veranderingen, die zich in het economisch
stelsel hebben voltrokken.
Belangrijke elementen van het kapitalistische stelsel zijn verdwenen. De
machtspositie van de ondernemers, die tegelijk bezitters van de produktiemiddelen
waren, is uitgehold. De arbeiders hebben zich in een lange strijd rechten verworven,
de arbeidsduur is beperkt, de omstandigheden waaronder gewerkt wordt, zijn wettelijk
geregeld. De welvaart is gestegen en de armoede teruggedrongen. Een uitgebreid
stelsel van sociale verzekeringen waarborgt de werknemer een bestaansminimum
als hij niet of verminderd tot werken in staat is. De welvaart is gespreid, vooral dank
zij de herverdeling van het nationaal inkomen door de overheid, waardoor de lagere
inkomensgroepen deel kunnen krijgen in voorzieningen die in het bloeitijdperk van
het kapitalisme voor hen uitgesloten waren. In en na de oorlog hebben nieuwe
inzichten ertoe geleid dat de overheid bewust verantwoordelijkheid is gaan aanvaarden
voor werkgelegenheid en bestaanszekerheid. Zij heeft zich de bevoegdheden en
instrumenten verschaft om de economische ontwikkeling in belangrijke mate te
stabiliseren en daardoor werkgelegenheid te verzekeren. Het na-oorlogse stelsel kent
niet meer de scherpe crises met massa werkloosheid die een der voornaamste
kenmerken van het historische kapitalisme vormden. Het imperialistische karakter
van het historisch kapitalisme is afgestuit op de groei naar zelfstandigheid van
vroegere koloniale volkeren en is door de overheersende rol die regeringen en
internationale organen in het internationale kapitaalverkeer spelen, in belangrijke
mate tot het verleden gaan behoren.
Andere kenmerken van het kapitalisme zijn in stand gebleven: ongeordende
produktieverhoudingen in het bijzonder tussen de landen, grote verschillen in bezit
en inkomen, concentratie van ongecontroleerde macht bij de leiders van grote
ondernemingen, het opofferen van gemeenschapsbelangen aan particulier
winststreven. De mate waarin kapitalistische krachten werkzaam zijn gebleven en
daartegenover het gehalte van socialistische motieven en verworvenheden is
onvermijdelijk een zaak van subjectieve afweging. Verschillende pogingen zijn
gedaan om onze huidige maatschappij, die zo
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vele andere kenmerken vertoont dan het historisch kapitalisme, een juiste benaming
te geven. Burnham sprak van de maatschappij der bewindvoerders, de Engelse
socialist Crossland stelde voor te spreken van statism, een door de staat gecontroleerde
maatschappij. Fourrastié van de dienstenmaatschappij, een samenleving gekenmerkt
door de snel toenemende betekenis van de maatschappelijke diensten en de
overheersende rol van degenen die deze diensten verlenen. Het meest opgang heeft
gemaakt de term welvaartsstaat, de ongelukkige vertaling van het Engelse woord
welfare state, de sociale voorzieningenstaat, de samenleving waarin de staat
verantwoordelijkheid aanvaardt voor het welzijn der bevolking. Typerend is dat in
de meeste van deze benamingen een poging doorklinkt om de sterk toegenomen
betekenis van de staat tot uitdrukking te brengen. De vraag of het in deze situatie zin
heeft van ‘het’ kapitalisme te blijven spreken, is van ondergeschikte betekenis. Ter
wille van de zuiverheid van historische begrippen pleit veel tegen een dergelijk
gebruik.
Intussen mag niet uit het oog worden verloren, dat zich in de tweede helft van de
vijftiger jaren overal een scherpe reactie heeft gedemonstreerd tegen de
verworvenheden van de welvaartsstaat. Deze reactie is ten dele gericht op herstel
van vooroorlogse verhoudingen, maar kenmerkt zich vooral door het verlangen de
invloed van de overheid en de werknemersorganisaties terug te dringen. Zonder een
verdergaande spreiding van de welvaart en democratisering van de grote
ondernemingen, betekent het terugdringen van de overheid onvermijdelijk een
beperking van de overheidsinvloed ten gunste van de machtige economische
concentraties en daarmee een herleving van de kapitalistische krachten in onze
samenleving. De uitkomst van de strijd om de breideling van de particuliere
ondernemersmacht en de voortgaande democratisering van de economie, die thans
in de Verenigde Staten evenzeer als in de Westeuropese landen aan de gang is, zal
beslissend zijn voor de vraag of en in hoeverre het zin houdt van kapitalisme te
spreken. Met de formulering over ‘de ook in de veranderde maatschappij nog sterke
kapitalistische krachten’ beweegt het nieuwe beginselprogram zich naar mijn mening
op de bodem van de realiteit.
Voor het bedwingen van de nog sterke kapitalistische krachten geeft het program
een samenstel van middelen aan. Daarin heeft verdergaande socialisatie en dus
uitbreiding van de publieke sector een eigen plaats. Socialisatie wordt in het nieuwe
program niet ongeconditioneerd aangeprezen. Het is een middel onder vele andere
en zal telkens op zijn doeltreffendheid moeten worden getoetst. Er bestaat onder
socialisten geen eenstemmigheid over de betekenis die dit middel heeft. Er is een
grote mate van eensgezindheid over de doeleinden die het economisch bestel moet
dienen, er is eveneens grote eenstemmigheid in het inzicht dat met socialisatie op
zichzelf geen problemen worden opgelost, zodat nader aangegeven moet worden op
welke wijze gesocialiseerde industrieën moeten worden beheerd en welk investerings-,
prijs- en loonbeleid met gesocialiseerde bedrijven moet worden gevoerd. Er is
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echter in het socialisme nog steeds een stroming die niet gelooft dat economische
machtsposities kunnen worden gecontroleerd, de bezitsverhoudingen hervormd en
de medezeggenschap verwezenlijkt zonder de socialisatie van de voornaamste
produktiemiddelen op het gebied van industrie, handel en verkeer. Er zijn aan
grootscheepse socialisaties echter zodanige nadelen verbonden (schadevergoeding
door de overheid, centralisatie van economische macht) dat voor- en nadelen van
verdergaande socialisaties concreet afgewogen dienen te worden. Het is stellig juist
dat in onze maatschappij de particuliere sector met de mentaliteit die daar heerst,
met de motieven die haar inspireren, nog altijd domineert boven de publieke sector.
Wanneer wij de klemtoon leggen op motieven en mentaliteit is het echter evenzeer
waar, dat een proces van vermaatschappelijking van de produktie zeer wel denkbaar
is zonder socialisatie van het eigendom. De ordening en de organen van de
medezeggenschap werken reeds in deze richting.
Onze tegenstanders spreken in dit verband graag van koude socialisatie of van
creeping socialism. Voor zover daarmee bedoeld wordt het afdwingen van een
zodanig beheer van de produktiemiddelen dat dit beheer in de eerste plaats gericht
is op de behartiging van gemeenschapsbelangen is het inderdaad precies datgene wat
wij nastreven. Wanneer dat kan zonder een ingrijpende operatie als socialisatie
ongetwijfeld betekent, zoveel te beter. Maar degenen, die uit de nieuwe formulering
in het beginselprogram hebben geconcludeerd dat de PvdA de socialisatie uit haar
arsenaal heeft verwijderd, hebben blijk gegeven bijzonder slecht te kunnen lezen.
Dat een aantal partijgenoten door hun ijver voor het behoud van de oude formule tot
het misverstand hebben bijgedragen, behoort tot de ironie van de rol van de linkse
richting in het socialisme.
Welke zijn nu de middelen die het program stelt om de gebleven kapitalistische
elementen in onze maatschappij te verwijderen? In de eerste plaats komt dan aan de
orde ‘een planmatige ordening van produktie en verdeling, nationaal en internationaal’.
Deze ordening betekent niet een alles omvattende overheidsbemoeienis met het
economische leven. Zij betekent geen gedetailleerde voorschriften ten aanzien van
investering, produktieomvang, soort van de produktie en prijzen. Inzicht en ervaring
hebben tot de slotsom geleid, dat het mogelijk is een evenwichtige economische
ontwikkeling tot stand te brengen onder voorwaarde dat de overheid een aantal vitale
economische beslissingen bepaalt. De verhouding tussen consumptie en investeringen,
de omvang van de totale loonsom, de verhouding tussen overheids- en particuliere
investeringen, het prijsniveau en de vestigingsplaats van de bedrijven. Dit houdt in
dat naast de door de overheid te nemen beslissingen ruimte blijft voor beslissingen
door de afzonderlijke ondernemingen te nemen en dus ook voor concurrentie. Er is
in een dergelijke economische orde ook ruimte voor de vrijheid van consumptie,
beroep en bedrijf, ook al is het geen onbeperkte vrijheid omdat de overheid direct of
indirect deze vrijheden kanaliseert.
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In theorie is er ten aanzien van de ordeningstaken van de overheid in het economisch
leven geen groot verschil tussen de belangrijke politieke stromingen in de westerse
wereld. In de politieke werkelijkheid nemen wij echter een voortdurend pogen waar
om de ordeningsbevoegdheden van de overheid af te breken en uit te hollen en bevindt
het socialisme zich dientengevolge in een voortdurende strijd om het behoud en
verbetering van de instrumenten van de economische ordening. Op de achtergrond
van deze strijd ontwaart men een meer fundamenteel verschil van inzicht omtrent
de noodzaak en de mogelijkheid van een bewuste besturing van de economische
gang van onze samenleving. Het socialisme, dat aan de plangedachte reeds voor de
Tweede Wereldoorlog heeft vorm gegeven, breidt deze gedachte uit tot het
internationale niveau en integreert de economische planninggedachte met planning
in andere sectoren van onze samenleving. De planmatige ordening van het
economische leven wordt bedreigd door de machtspositie van de grote particuliere
ondernemingen en het is op dit punt dat naar het zich laat aanzien de strijd om
maatschappij-hervorming zich in de komende periode zal toespitsen.
Een belangrijk deel van de beslissingen in ons huidige economische leven wordt
genomen door een kleine groep van machtige directeuren en commissarissen van
grote ondernemingen. Een groep die nog alle trekken vertoont van een coterie, een
gesloten groep in onze maatschappij. Dat is volstrekt onaanvaardbaar, omdat het op
den duur een hindernis betekent op de weg van een planmatige ordening, omdat het
een aanfluiting is van democratie in het bedrijfsleven, omdat door het bestaan van
deze ongecontroleerde machtspositie telkens ook de inkomensverhoudingen in onze
maatschappij scheef worden getrokken. Daarom stelt het program in artikel 30: dat
de structuur van de belangrijkste ondernemingen zodanig dient te worden hervormd,
dat naast de belangen van de daarbij betrokken kapitaalverschaffers ook de belangen
van de werknemers en de gemeenschap tot gelding komen.
Dat betekent, zoals neergelegd in het rapport van de WBS over de hervorming van
de onderneming, dat een beheersvorm voor de grote onderneming tot stand dient te
komen, waarin arbeid, kapitaal en gemeenschap tenminste op voet van gelijkheid
uitmaken welke beslissingen genomen worden. De verwezenlijking van deze
hervorming zou een belangrijke vermaatschappelijking van het produktieproces
kunnen betekenen in drieërlei zin. Ten eerste zou de afstemming van het
ondernemingsbeleid op nationale en internationale economische doelen beter kunnen
worden gewaarborgd, particuliere en sociale rentabiliteit zouden naar elkaar gebogen
kunnen worden en daarmee zou de tegenstelling, die de oude socialisten maakten
tussen produktie voor de behoeften en produktie voor de winst overwonnen zijn. Ten
tweede zou in de leiding van de produktie een spreiding van verantwoordelijkheden
en een democratische controle op de besluitvorming ontstaan, die de oude tegenstelling
tussen particuliere en gemeenschapsproduktie zinledig zou maken. Ten derde zou
door het betrekken van overheid en werknemers in de leiding van de onderneming
een einde kunnen worden gemaakt aan de economisch noch sociaal gemotiveerde
hoge inkomens in de sfeer van de grote onderne-
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ming. Deze hoge inkomens zijn in formele zin beloningen voor de
ondernemingsleiding (directeuren) en ondernemingsadviezen (commissarissen), dus
inkomen uit arbeid. In feite zijn deze inkomens premies, die op grond van
monopolistische en oligarchische verhoudingen worden verworven en als zodanig
vormen ze een typerend element van een laat-kapitalistische structuur.
Een hervorming van de ondernemingsgewijze produktie als in het beginselprogram
bepleit kán tot vermaatschappelijking leiden. Of de voorgestane hervormingen tot
de beoogde doeleinden zullen leiden is afhankelijk van het beleid, dat in een nieuwe
structuur door overheid, ondernemingsleiders en werknemers wordt gevoerd. Geen
enkele maatschappelijke structuur houdt de waarborg in van een sociaal rechtvaardig
beleid. Ook op basis van een volledig gesocialiseerd bedrijfsleven kunnen grote
inkomensverschillen, discriminatie van groepen en gebieden, uitbuiting en verstarring
ontstaan. Maatschappijhervorming kan alleen de beletselen wegnemen, die in de
bestaande structuur zijn gelegen, om een humaner en rechtvaardiger economisch
bestel te bereiken. De gewijzigde formulering van de socialisatie in het
beginselprogram geeft uitdrukking aan dit inzicht.
Voorwaarde tot een rechtvaardiger economisch bestel vormt evenzeer een meer
gelijke verdeling van het bezit. De bestaande verdeling, gekenmerkt door de
concentratie van bezit in de handen van weinigen, is een bron van
inkomensongelijkheid, particuliere machtsuitoefening op grond van kapitaalbezit,
ongelijkheid van kansen en het voortbestaan van allerlei privileges. Een meer gelijke
verdeling van het bezit dient te worden verwezenlijkt door beperking van het erfrecht
en hogere successierechten op de vererving van grote vermogens. Het is in ons huidige
stelsel één der wonderlijkste verschijnselen, dat jaarlijks ongeveer 700 miljoen
‘arbeidsloos’, uit vererving verkregen wordt, terwijl daarover niet meer dan gemiddeld
14 pct. belasting behoeft te worden betaald. Vergeleken met de wijze, waarop het
inkomen uit arbeid wordt belast, is dit een haast onvoorstelbare discriminatie en één
der voornaamste oorzaken van het voortbestaan van te grote ongelijkheid. Een andere
voorname oorzaak is gelegen in het onbelastzijn van vermogenswinsten in de
privé-sfeer. Gedurende het afgelopen decennium moet de uit dezen hoofde opgetreden
verrijking van een betrekkelijk beperkte groep van bezitters op ongeveer 10 miljard
worden geschat. Behalve door een meer juiste belastingheffing zal bezitsspreiding
tot stand moeten worden gebracht door alle werknemers aanspraken te geven op het
in de onderneming gevormde vermogen. Alleen reeds in de naamloze
vennootschappen wordt gedurende de laatste jaren ongeveer twee miljard uit de winst
aan aandeelhouders uitgekeerd. Wanneer een belangrijk deel van deze som aan de
werknemers ten goede zou komen ligt een meer redelijke spreiding van het bezit in
het verschiet.
Ordening, doelbewuste leiding van de publieke sector, hervorming van de
onderneming en bezitsspreiding hebben alle ten doel een economisch bestel,
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waarin grotere welvaart gepaard zal gaan met grotere gelijkheid en de
ontwikkelingskansen van de grote massa van de bevolking, die thans nog zo uiterst
beperkt zijn, meer inhoud zullen krijgen. Grotere welvaart en grotere gelijkheid
scheppen een eigen problematiek. In een maatschappij met grotere materiële gelijkheid
verdwijnen de standsonderscheidingen niet automatisch, maar dreigen nieuwe
hiërarchische structuren op andere basis dan bezit (the statusseekers) te ontstaan.
Grotere welvaart vormt geen waarborg tegen een voortgaande uitholling van creatieve
arbeid en daarmee van de ontmenselijking van de beroepsarbeid. Een doortimmerde
organisatie van het bedrijfsleven kan een ideaal ordeningsinstrument zijn, maar zij
vrijwaart de consument niet van uitbuiting. Vandaar dat in het nieuwe program telkens
de spreiding en controle van verantwoordelijkheden aan de orde is. Een economisch
bestel, waarin de gemeenschapsverantwoordelijkheid voor planmatige leiding der
produktie gekoppeld is aan de bevordering van persoonlijke initiatieven, waarin de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie wordt aanvaard, maar tegelijk verbonden met
de versterking van de positie van de consument.
Het economisch leven, zoals het zich onder invloed van techniek en steeds
wijzigende motieven ontwikkeld heeft kan slechts zinvol geordend worden vanuit
meerdere gezichtspunten: doelmatigheid en democratie, gelijkheid en dynamische
expansie, arbeidsethos en consumentenbelang. Een dergelijke pluralistische
benadering ligt in het nieuwe program besloten, ze vrijwaart voor dogmatisme. De
lijnen, die het program trekt naar verdergaande structuurhervorming schermen het
evenzeer af van opportunisme.

Eindnoten:
1 Het hier besproken beginselprogram werd in 1959 vastgesteld. Intussen aanvaardde de Partij
van de Arbeid in oktober 1977 een nieuw beginselprogram.
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Vijfentwintig jaar na het plan van de arbeid
Complexe wereld, complexe plannen
Het Plan van de Arbeid, dat in 1935 verscheen, is een historisch document, maar het
is allerminst van actuele betekenis ontbloot. Deze actuele betekenis kan op
verschillende manieren worden benaderd. Zij ligt in de doorwerking van de bijdrage
die het plan heeft geleverd aan het proces van politieke bewustwording, dat in de
dertiger jaren in ons land op gang is gekomen en heeft geresulteerd in de doorbraak
en de vorming van de Partij van de Arbeid. Een gistingsproces dat gelukkig nog altijd
niet tot rust is gekomen. Zij is gelegen in de maatschappelijke structuurwijzigingen
die na de oorlog in ons land tot stand zijn gekomen en waarbij de gedachten en
voorstellen uit het Plan van de Arbeid van grote betekenis zijn geweest en ten dele
nog zijn.
Zij is ten slotte gelegen in de vernieuwende werking die van het plandenken op
de socialistische beweging is uitgegaan. Zij heeft nationaal en internationaal in een
miserabele tijd de socialisten samen gebonden in de strijd voor een concreet doel.
De bezieling daardoor gewekt, mag in het trieste landschap van de dertiger jaren niet
tot krachtige nieuwe stromingen hebben geleid - de oogst aan invloed en gewonnen
gezag is na 1945 ruimschoots binnengehaald. Het is tegen deze achtergrond niet
verwonderlijk dat socialisten hier en elders soms met een zeker heimwee terugdenken
aan die periode, waarin de doelstellingen van maatschappelijke en politieke actie zo
duidelijk en scherp omschreven leken. De vraag die zich hierbij opdringt, is of de
rol die de plannen van de Arbeid in het Westeuropese socialisme hebben gespeeld,
zich laten repeteren. Zij waren meer dan alleen projecten voor crisisbestrijding. ‘Mede
tegen deze achtergrond van een steeds sterkere verstrengeling van staat en
maatschappij, moet men de plannen van de arbeid zien, die in buiten- en binnenland
de laatste jaren worden ontworpen. Zij zijn niet enkel een antwoord op de gruwelijke
werkloosheidscijfers; zij gaan ook uit van een geheel andere geest.’1 Die nieuwe
geest was een sterk geloof in de bestuurbaarheid van de samenleving in een periode,
waarin het laisser faire tot een vloedgolf van maatschappelijk defaitisme had geleid
en de desperado′s vrij spel kregen. Het was de overtuiging vóór de historische
afrekening met het negentiende-eeuwse liberalisme te staan. Zeker, het beeld dat de
Socialistische Internationale in die jaren vertoonde, was allerminst verheffend. De
Engelse Labour Party was wanhopig verstrikt in het pro en contra van de bewapening
tegen Hitler. De Zweedse partij, die het eerst met succes een Plan van de Arbeid in
praktijk bracht, stond in het naar zijn hoogtepunt gaande wereldconflict weinig minder
neutralistisch opgesteld dan vandaag.
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Maar hoeveel zwakke plekken de politieke wapenrusting van het socialisme ook
vertoonde - voor de economische kwaal van een vastgelopen westerse wereld wees
het onvervaard een nieuwe en juiste weg. Is de idee der planmatigheid nog voldoende
geladen om als sleutelbegrip dienst te doen bij een oplossing uit maatschappelijke
en politieke moeilijkheden een kwart eeuw later?
Aan dit thema zijn de hierna volgende beschouwingen gewijd, tegen de achtergrond
van bedoeling en realisatie van het Plan van de Arbeid.

Realisaties van het plan
Wie het Plan van de Arbeid nog eens doorneemt, kan niet anders dan onder de indruk
komen van de helderheid en de scherpzinnigheid, waarmee partij gekozen werd in
een mistroostige economische situatie. Het voorstel om tot bestrijding der massale
werkloosheid over te gaan tot uitvoering van openbare werken op grote schaal was,
ook wanneer men het beschouwt tegen de achtergrond van het moderne economische
inzicht, gezond en trefzeker. Men kan allerlei kanttekeningen plaatsen bij de wellicht
wat naïef geformuleerde onderconsumptietheorie, die aan de
conjunctuurbeschouwingen ten grondslag ligt, men kan de opmerking plaatsen dat
geldschepping door de overheid eerder dan leningen voor de financiering van de
openbare werken in aanmerking had moeten komen, maar dat is wijsheid achteraf.
Het is nauwelijks meer voor discussie vatbaar dat de in het Plan aanwezige positieve
crisispolitiek de enige mogelijkheid vormde om in de gegeven omstandigheden tot
een effectieve bestrijding van de werkloosheid te komen. De plannen verschenen
nog vóór de publikatie van Keynes′ grote werk, dat een nieuw tijdperk in het
economisch denken zou inluiden. Het financieren van het overheidsbudget met
tekorten in een periode van depressie, de cyclische begrotingspolitiek, het afremmen
en stimuleren van particuliere investeringen, het zijn gezichtspunten die later verfijnd
en ten dele gecorrigeerd zijn. Maar de aanzetten ertoe zijn duidelijk en logisch
geformuleerd in het Plan van de Arbeid te vinden.
Het was bovendien geen louter studeerkamerwerk, dat werd gepresenteerd. Als
men de lijst van werken die voor uitvoering en versnelde uitvoering in aanmerking
komen (bijlage I van het plan) bekijkt, dan treft het dat vrijwel alle van de daar
genoemde zeventien projecten thans zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn (zelfs de
IJtunnel in de bijlage als punt 10 genoemd, lijkt nu over de brug te komen). Het
bewijst dat de projecten met gevoel voor prioriteiten en voor de betekenis van wat
wij tegenwoordig de infrastructuur noemen, zijn gekozen.
In het kader van de ordening werd een groot aantal maatregelen gevraagd, die na
de oorlog tot stand zijn gebracht. De Nederlandsche Bank is genationaliseerd, er is
een wet gekomen voor het toezicht op het kredietwezen, een maatschappij tot
financiering van het nationaal herstel en een herstelbank,
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een huurwet en een nieuwe pachtwet. De vestiging van middenstandsbedrijven is
gebonden aan een vergunningenstelsel in de vestigingswet bedrijven. De
bedrijfsuitoefening in het vervoerwezen is aan een vergunningenstelsel gebonden in
de wet autovervoer goederen en de wet autovervoer personen. Het prijsbeleid in de
landbouw is komen te rusten op een garantiebeleid voor een aantal essentiële
produkten, in vele opzichten overeenkomend met hetgeen in het plan werd bepleit.
In de industriële sector zijn in alle provincies economisch technologische instituten
tot stand gekomen, zoals door het plan gevraagd. Betere statistische waarnemingen
en inventarisatie van de verschillende sectoren van onze economie, waarop in het
plan werd aangedrongen, zij zijn in verheugende mate beschikbaar gekomen. De
uitvoering van in het plan gepropageerde denkbeelden heeft soms minutieus de weg
gevolgd die was voorgesteld. Een bepaald deel van de uitgaven voor openbare werken
moet ter beschikking komen van de beeldende kunstenaar. ‘Dit is produktieve
werkverschaffing in de allerbeste zin van het woord. Onvergankelijke waarden kunnen
door beeldende kunstenaars worden geschapen. Wij stellen ons voor, dat van de 200
miljoen gulden per jaar een flink bedrag voor opdrachten aan beeldende kunstenaars:
schilders, beeldhouwers, enz. ter beschikking zal worden gesteld.’ (p. 44.) De 2
pct.-regeling voor opdrachten bij de uitvoering van bouwwerken heeft na de oorlog
ingang gevonden.
Deze enkele voorbeelden mogen een beeld geven van het constructieve karakter
van het plan en de omvang waarin de gedane voorstellen in het naoorlogse bestel
veelal door socialisten gestimuleerd, zijn verwerkelijkt. Ten aanzien van allerlei
andere punten geldt dat ze in de naoorlogse verhoudingen tot stand zijn gebracht met
variaties die soms terug te voeren zijn op een andere feitelijke ontwikkeling dan in
het plan werd voorzien, soms eenvoudig het produkt zijn van een compromis tussen
socialistische en niet-socialistische opvattingen. Dit spreekt in het bijzonder waar
het de orgaanvorming betreft. De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, zoals deze
na de oorlog gestalte kreeg, kent minder gemeenschapsinvloed dan in het plan werd
voorzien. Bovendien werd zij in de belangrijkste industriële sectoren tot dusverre
niet verwerkelijkt, zodat de belangrijke taken in het plan toegedacht aan b.v. het
textielschap, het bouwschap en het vervoerschap, tot dusverre ten dele bleven rusten.
De Algemene Economische Raad, die het Plan wilde, kwam Sociaal-Economische
Raad te heten, het Centraal Conjunctuur Bureau werd het Centraal Plan Bureau. Er
kwam geen centraal economisch technologisch instituut maar wel een directoraat
Industrialisatie bij het ministerie van Economische Zaken.

Gebleven actualiteit en maatschappelijke veranderingen
Voor een aantal gedachtengangen in het Plan ontwikkeld, geldt dat zij nog altijd aan
de orde zijn en op realisering wachten. Dat slaat bij voorbeeld op de
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ordening in het bouwbedrijf, waar nog steeds een beschamende versnippering bestaat
gepaard gaande met een gebrek aan openbare controle. Het geldt voor punten als het
toezicht op de emissies op de kapitaalmarkt, voor de kapitaalverschaffing tegen
redelijke rente ten behoeve van de woningbouw, voor een afdoende wettelijke
bescherming van de huurders van bedrijfspanden. De gedachten daarover in het Plan
ontwikkeld, zijn vandaag nog even actueel als toen ze vijfentwintig jaar geleden op
schrift werden gesteld.
Er is ook een aantal desiderata in het Plan waar het socialisme de klemtoon anders
is gaan leggen. Ik denk daarbij aan de betogen voor fysieke investeringscontrole en
het diepgaande ingrijpen in het bedrijfsleven, dat wordt gevraagd om werkloosheid
als gevolg van rationalisatie te voorkomen. Het geldt ook voor de handelspolitieke
beschouwingen die de onbruikbaarheid van vrijhandel en de noodzaak van een
geordende ruil betogen. Deze beschouwingen zijn principieel niet onjuist geworden
maar zij hebben, ten gevolge van de maatschappelijke ontwikkeling, aan actualiteit
verloren of zijn door nieuw opgekomen desiderata in de schaduw gesteld.
Onder de ontwikkelingen die in het Plan niet werden voorzien en niet konden
worden voorzien, moet in de eerste plaats worden gewezen op de aanvaarding en
toepassing van een politiek van volledige werkgelegenheid, zoals deze onder invloed
van nieuwe economische inzichten na de oorlog in de meeste westerse democratieën
is gevoerd. De uitwerking van een politiek, waarin het overheidsbeleid consequent
en systematisch wordt afgestemd op een hoog peil van werkgelegenheid en een
redelijke inkomensverdeling heeft zich in alle sectoren van de samenleving doen
gevoelen. Het inhalen van de oorlogsschade en het streven naar economische expansie
heeft de internationale markt een geheel ander aanzien gegeven. Het zijn vooral de
veranderingen in geestesgesteldheid en politiek inzicht die de omtrekken van de
maatschappij, waarin een economische politiek als in het Plan ontwikkeld tot
uitvoering moet komen, hebben veranderd. De periode tussen de beide wereldoorlogen
was een tijdperk van stagnatie en defaitisme op vrijwel elk gebied van de
maatschappelijke ontwikkeling. De geboortencijfers vertoonden in alle moderne
industriestaten een scherp dalende tendens. Er was in de sociologische literatuur een
heftige discussie over de vraag of door de dalende geboortencijfers in de grote steden
van het Westen niet voor een absolute teruggang van de bevolking moest worden
gevreesd. Overal heerste een neiging tot afsluiting en autarkie. De technische
ontwikkeling werd eerder gevreesd dan verwelkomd. Het Westen was bevangen van
een collectieve vrees voor de toekomst.
Dat patroon is door en na de oorlog grondig doorbroken. De geboortencijfers zijn
overal gaan stijgen om later weer iets te dalen maar in de belangrijkste landen toch
te blijven boven het niveau van de dertiger jaren. De afsluiting heeft plaats gemaakt
voor politieke integratieprocessen. Het dekolonisatieproces heeft economisch tot
kortsluitingen geleid, maar op veel groter schaal nieuwe perspectieven geopend. Het
niveau van de wereldhandel is met sprongen omhoog gegaan. De technische
vooruitgang is opnieuw bond-
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genoot in plaats van vijand geworden (ondanks de atoombom). Er is niettegenstaande
vele zwakke plekken meer vertrouwen in de bestuurbaarheid van de samenleving
dan vóór 1940 bestond. Het veranderde internationale klimaat en met name de
veranderingen op het gebied van de economische integratie, hebben de beheersing
van de economische expansie binnen de nationale grenzen in een ander licht gesteld
en de beheersing van de expansie is thans meer een Europees en Atlantisch vraagstuk
dan een nationaal probleem. De betekenis van de in- en uitvoer ten opzichte van het
nationale produkt en daarmede de internationale afhankelijkheid van ons land is sterk
vergroot in vergelijking met voor de oorlog. De mogelijkheid tot handhaving van
een hoge graad van werkgelegenheid in het kader van een internationale expansieve
economie heeft de behoefte aan correcties en ingrepen in het prijsmechanisme
verminderd. Dat verklaart waarom veel wat in het Plan wordt gesteld over
gedetailleerde methoden voor beheersing van de expansie en controle op de
rationalisatie thans als overbodig aandoet. Dit betekent niet, dat de globale methoden
van economische politiek, zoals zij na de oorlog in ons land met vallen en opstaan
worden toegepast, toereikend zijn. Het blijkt met name dat binnen deze globale
methoden handhaving van het economisch evenwicht en redelijke inkomensverdeling
voortdurend botsen.
Het zwaartepunt bij de toetsing van het economisch stelsel in socialistische kring
is na de oorlog komen te liggen op de geschiktheid van dit stelsel voor het bereiken
van fundamentele doelstellingen.

Planning en maatschappelijke structuurhervorming
Het Plan stelde nadrukkelijk dat bij uitvoering van de voorgestelde maatregelen nog
geen socialisme zou worden bereikt: ‘Uitvoering van het Plan brengt echter nog niet
opheffing van het arbeidsloos inkomen uit kapitaalbezit en van de
klassentegenstellingen.’ ‘Door de maatregelen van het Plan wordt wel de
beschikkingsmacht van de bezitters der produktiemiddelen ingeperkt.’ (p. 18)
Naarmate in de na-oorlogse welvaartsstaat bestaanszekerheid bij een redelijk
welvaartspeil werkelijkheid werd is het socialisme meer aandacht gaan geven aan
de middelen om de klassentegenstellingen op te heffen en de grote
inkomensverschillen te verminderen. De Weg naar Vrijheid (1951) is daarvan een
illustratie. Het werd gelanceerd als een planboek, niet als een plan. Het leunde zwaar
op de planninggedachte en verdedigde de planmatigheid bij de ontwikkeling van
verschillende sectoren van het maatschappelijk leven, maar het werd welbewust niet
als ‘plan’ gebracht. Kracht of zwakheid?
De naoorlogse wereld heeft een overstelpende veelheid van plannen geproduceerd.
Niet alleen in het economische vlak, maar evenzeer in de sociale sector, voor
onderwijs en cultuur. Het samenbundelen van te nemen maatregelen tot een organisch
geheel met een detaillering van de uitvoering in omvang en tijd op grond van
prognoses is welhaast routinewerk geworden.
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Wat het socialisme daarbij onderscheidt van andere maatschappelijke stromingen is
het streven naar een integrale aanpak van het geheel van de maatschappelijke
ontwikkeling. Een coördinatie van deelplannen afgestemd op fundamentele
doelstellingen. Maar het begrip plan in deze zin is sterk gecompromitteerd door het
gebruik dat de communisten van de plangedachte hebben gemaakt. Planning
vooronderstelt maatschappelijke bewustheid en de bereidheid aan de realisering van
de gestelde doeleinden mee te werken. Planning moet niet alleen ruimte laten aan
de eigen beslissingen van de burgers, ze moet op een vergroting van de mogelijkheid
tot het doen van eigen keuze zijn gericht. Planning voor vrijheid betekent
decentralisatie, niet alleen in de uitvoering, maar evenzeer in de besluitvorming.
Het Plan van de Arbeid, hoezeer beperkt tot de economische sector van de
samenleving, had weet van de gevaren van centralistische planning en koos bewust
voor gedecentraliseerde vormen. ‘De ordening worde niet gedacht als streng
centralistisch. Integendeel, wat zonder nadeel voor de gemeenschap door het bedrijf
zelf kan worden geregeld, moet door het bedrijf worden geregeld. Wat binnen de
bedrijfstak op het gebied van commercieel en technisch beheer kan worden
overgelaten aan de leider der onderneming, aan boer of aan middenstander, moet
aan dezen worden overgelaten. Elke regeling heeft zijn grenzen, daar waar het nut
van de verdere regeling wordt teniet gedaan door het nadeel van de geringere
zelfwerkzaamheid der betrokkenen. Waar het gemeenschapsbelang het eist, moet
echter de individuele bedrijfsvrijheid wijken.’ (p.140) Het Plan bouwde voort op het
rapport Nieuwe Organen, beklemtoonde de betekenis van de nieuw te vormen
bedrijfsschappen en besteedde voor de periode, waarin het werd opgesteld
merkwaardig weinig aandacht aan verdergaande socialisatie. Voor De Weg naar
Vrijheid waarin alle terreinen van maatschappelijke ontwikkeling aan de orde kwamen,
gold deze gerichtheid op decentralisatie des te sterker.
Ik vind het dus geen achteruitgang, dat het naoorlogse socialisme wel met
deelplannen werkt, maar geen poging doet zijn gedachten over het geheel der
maatschappelijke ontwikkeling als ‘plan’ te presenteren. Essentieel is of de
verbindende gedachte aanwezig is en leeft onder de aanhang. Op dit punt kan een
zekere verwarring in de vijftiger jaren niet worden ontkend. De aanzet wordt
verschillend gekozen. Er is heimwee naar de zekerheid in doeleinden van vóór de
welfare state. Er is een behoefte om de veranderingen, die plaatsvonden te
minimaliseren en de tegenwoordige verhoudingen volgens de overgeleverde begrippen
te benaderen. Door herziening van hun beginselprograms hebben vrijwel alle
socialistische partijen de afgelopen jaren getracht hun positie tegenover de veranderde
maatschappij opnieuw scherp te stellen. De programherzieningen hebben soms veel
verzet (Engeland) en in het algemeen weinig enthousiasme gewekt. Sommigen
distilleren daaruit dat deze herzieningen overbodig en voortijdig waren, dan wel
getuigden van ‘bijgeloof in woorden’ (Barents ‘Socialisme en Democratie’, dec.
1960). Natuurlijk zijn programherzieningen op zichzelf niet meer dan rituele
handelingen, maar de ideeënconcentratie, waartoe ze een poging vormen, is
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eerder te laat dan te vroeg gekomen. De tijd van ‘bezinning’ en ‘oriëntatie’ heeft al
rijkelijk lang geduurd. Wil het socialisme mee blijven spreken, dan is rechttrekken
van de lijnen urgent. Het kán ook, gelet op de grote mate van overeenstemming in
denken, die in de socialistische partijen naar voren komt.
Als men naast elkaar legt het nieuwe program van de Zweedse partij met de
toelichting van Erlander daarop, een geschrift als The Labour Case van Roy Jenkins
(1960) en het Hannover Appell van de Duitse socialistische partij, dan frappeert
vooral de overeenstemming in doelstellingen en methoden, uitmondend in vrijwel
gelijke formuleringen van taken voor het socialisme.

Uitgangspunten van socialistische planning nu
Uitgangspunt van de positiebepaling van socialistische partijen in de zestiger jaren
zijn de fundamentele tekorten van de welvaartsstaat. De klassentegenstellingen
hebben door de gestegen welvaart en de groei van de middengroepen weliswaar een
andere vorm aangenomen maar ze zijn allerminst verdwenen. Nieuwe machtsgroepen
zijn geëvolueerd, de tendens tot afsluiting en geheimhouding is weinig minder sterk
dan in de periode van het ongebreidelde ondernemerskapitalisme. De machtsstructuur
van de welvaartsstaat is weinig doorzichtig en kent vele groepen die nauwelijks aan
bod komen. Kenmerkend is het gevoel van velen buitenspel te staan. Tussen de
botsende belangengroepen leidt de parlementaire democratie een moeizaam gevecht
om het algemeen belang tot uitdrukking te brengen. De producenten zijn beter
georganiseerd dan de consumenten en het verbruikersbelang is de sluitpost van het
nationaal budget.
De bevoorrechting van oude machtsgroepen duurt voort als gevolg van ongelijke
bezitsverhoudingen. De inkomensverdeling is gelijkmatiger geworden, de
vermogensverdeling nauwelijks. Erfrecht en kapitaalwinsten bepalen tot op grote
hoogte de maatschappelijke ontwikkelingsmogelijkheid en daarmee veel van de
vrijheid van de mensen.
De inkomensverhoudingen zijn verbeterd maar er is een groep van deels arbeidsloze
topinkomens die het beeld van protserige verspilling, typerend voor het historisch
kapitalisme, continueert. Daartegenover staat een groep van ongeveer 20 pct. van de
bevolking (ongeschoolde arbeiders, bejaarden, door calamiteiten als langdurige
ziekte, scheiding, gerechtelijke straffen en ontwrichting getroffen gezinnen) die op
de grens van het bestaansminimum leven en voortdurend met materiële nood te
kampen hebben.
Gelijke kansen om de innerlijke vermogens tot ontwikkeling te brengen worden
belemmerd door tekort schietende onderwijsvoorzieningen, die een belangrijk deel
van de bevolking niet in de gelegenheid stellen om de minimale vereisten voor een
volwaardig staatsburgerschap te verwerven. De in de welvaartsstaat getroffen
voorzieningen komen tot dusver voornamelijk ten goede aan de meest begaafden.
De minder begaafden krijgen in plaats van compenserende voorzieningen (bijv.
langere vakanties voor bedrijfs- dan voor schooljeugd) extra weerstanden te
verwerken.
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De publieke, voor allen toegankelijke voorzieningen blijven sterk ten achter bij de
groei van de particuliere welvaart. In de reeds klassiek geworden formulering van
Galbraith wordt de na-oorlogse samenleving gekenmerkt door private opulence
amidst public squalor. Het is een aan de veranderde omstandigheden aangepaste
formulering van het merkteken van het historische kapitalisme, poverty amidst plenty.
Vrijwel alle voorzieningen waarvoor de overheid de eerste verantwoordelijkheid
draagt (woningen, verkeer, recreatie, rechtspraak, politie, bejaardenzorg, sociale
bijstand) blijven in omvang en kwaliteit ten achter bij de voorzieningsgraad van
particuliere gebruiksgoederen wat betreft overdadige variëteit en luxe.
De vrije wereld vertoont in de strijd voor behoud en uitbreiding van democratische
waarden in de wereld over de gehele linie een tekort aan initiatieven en daadkracht.
Dat uit zich in de aarzelingen ten opzichte van de verdediging van het westen, het
moeizaam verloop van de noodzakelijke economische en politieke integratie, het te
langzaam op dreef komen van de hulpverlening aan onderontwikkelde gebieden, en
schadelijke achterhoedegevechten tegen de voortgaande dekolonisatie.

Fundamentele doelstellingen en complexe plannen
Tegenover dit beeld van een aarzelende, naar steunpunten zoekende samenleving,
die de kwalen van gisteren nog onvoldoende overwonnen heeft om de problemen
van vandaag aan te kunnen, stelt het socialisme de eis van voortgaande
structuurhervorming. Tegenover de machtsusurpatie van het particuliere bedrijfsleven
vraagt het om hervorming van de structuur van de onderneming, om nationaal en
internationaal te geraken tot een onderordening van het ondernemingsbelang aan het
algemeen belang. Tegenover de overmachtspositie van de grote apparaten vraagt het
om verdergaande scholing en weerbaarmaking van de burger enerzijds, doeltreffender
controlemiddelen (ombudsman, administratieve rechtspraak) anderzijds. Organisatie
en invloed van de verbruiker dient te worden versterkt en in de organen van het
bedrijfsleven tot uitdrukking te komen.
Tegenover de bevoorrechting, voortvloeiende uit de opeenhoping van bezit bij
weinigen, stelt het de consequente doorvoering van vermogensspreiding zowel
individueel als in collectieve vormen. Verhoging van successierechten en belasting
op vermogenswinsten kunnen de gelijkheid van kansen vergroten.
Het is juist op het terrein, waar gestreden wordt om de voorrang van particuliereen gemeenschapsbestedingen, dat de planninggedachte thans haar grootste actualiteit
heeft. Wanneer men zich beperkt tot de doelstelling van het Plan van de Arbeid:
bestaanszekerheid bij een behoorlijk bestaanspeil, zou althans binnen het nationale
kader van een verminderde behoefte aan planning kunnen worden gesproken
vergeleken met de situatie in de dertiger jaren. Onze economische structuur is oneindig
gezonder dan toen.
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De weerloosheid van grote groepen der bevolking (werklozen, boeren,
middenstanders, bejaarden) is in belangrijke mate opgeheven.
In het zicht van deze veranderingen komt de opvatting naar voren dat het planmatig
ingrijpen naar de achtergrond kan worden gedrongen. Na de hoogconjunctuur van
Keynes en de theoretische economie komt thans, ook bij degenen die in beginsel
geen tegenstanders van planning zijn, de mening tot uiting dat de tijd voor eerherstel
van het klassieke denkschema waarin het prijsmechanisme een centrale plaats innam,
is aangebroken. Prof. Schouten heeft deze gedachtengang onlangs oppervlakkig maar
symptomatisch geformuleerd. ‘Het ideaal tot uitdrukking gebracht in de slagzin “het
moet, het kan, op voor het plan”, spreekt uiteraard des te meer aan, naarmate gebrek
aan werkgelegenheid en welvaart als nood wordt aangevoeld. De onderontwikkelde
landen, welke kennis hebben gemaakt met de welvaart in de hoogontwikkelde landen
zijn dan ook over het algemeen uitgesproken voorstanders van een planeconomie.
In elk geval heeft het socialistische en vaak ook het communistische ideaal daar een
rijke voedingsbodem.’
In onze gedachtengang ligt geen uniform, allesomvattend plan opgesloten, wel
een integrale aanpak. In het socialistisch denken menen velen die aanpak elders te
moeten zoeken. Zij wijzen op de rationalistische inslag, de ‘rekenachtigheid’, die de
welvaartsstaat van het kapitalisme zou hebben overgenomen; op het calculatieprincipe
in de moderne onderneming en de daarbij passende bevelstructuur; op de
commercialisering van de samenleving onder invloed van de in alle schuilhoeken
van het bestaan indringende reclame; op de zelfvervreemding van de mens die zich
als onmachtig enkeling geplaatst voelt tegenover ongrijpbare, massale apparaten, op
de tot agressiviteit opwekkende rol van de concurrentie; op de vereenzaming in een
periode waarin zoveel oude gemeenschapsbindingen opdrogen en de zakagenda het
bestaan terroriseert.
Ik ontken niet de waarde van elk van deze benaderingswijzen van maatschappelijke
en menselijke nood. Ze zijn op het vlak van psychologie en sociologie van essentiële
betekenis. In de politiek, dus in het proces van machtsvorming dienen zij echter
vertaald te worden in termen van omvorming van maatschappelijke instellingen en
van bestuurlijke ordening om ter zake te zijn.
Het Plan van de Arbeid kreeg zijn unieke betekenis voor het socialisme in ons
land omdat daarin sentiment en politiek program samenvielen. Een complexe wereld
vraagt complexe plannen. Het is niet verwonderlijk dat daarin sentiment, of wil men
ervaring van menselijke nood en politiek program langs elkaar heenlopen. Het slagen
van een planmatige socialistische politiek in deze tijd vraagt vooral bewustwording
van de nood waarin ze haar uitgangspunt vindt.

Eindnoten:
1 ‘De Maasbode’, 30 oktober 1935.
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De kwaliteit van het bestaan
Veranderde uitgangspunten
Het is tot gemeenplaats geworden, dat tal van programmapunten van het vooroorlogse
socialisme in de naoorlogse ontwikkeling om en nabij zijn verwezenlijkt. Volledige
werkgelegenheid, sociale zekerheid, verbetering van de omstandigheden waaronder
gewerkt wordt, gelijkberechtiging, verhoging van het levenspeil, het zijn alle
doelstellingen, die in de zg. welvaartsstaten een ander gezicht hebben gekregen. De
maatschappelijke ontwikkeling, die vóór en in de oorlog in het denken werd
voorbereid en na 1945 zonder revolutionaire schokken doorzette is terecht wel
aangeduid als een ‘stille omwenteling’.
De Weg naar Vrijheid was een socialistische poging om over de ballustrade van
het naoorlogse herstel heen te kijken naar nieuwe culturele vormgeving en andere
wereldverhoudingen.
Welnu, de wereldverhoudingen zijn gewijzigd. Binnen het kader van een nieuw
machtsevenwicht is meer nadruk komen te vallen op de economisch-politieke
krachtmeting tussen het communisme en de vrije wereld. De neergang van het
kolonialisme en de opkomst van tientallen jonge staten hebben een dimensie
toegevoegd aan de machtsverhouding in de wereld! De houding van de
niet-gecommitteerde staten en de uitslag van de poging tot overbrugging van de
welvaartsverschillen in de wereld hangen ten nauwste samen. De hulp aan
onderontwikkelde gebieden werd het sociale vraagstuk van deze tijd, oplosbaar
slechts in het kader van een georganiseerde wereldeconomie.
De onderlinge afhankelijkheid van landen en volken verdrong nationale
vraagstukken veelal naar het tweede plan. Het slagen van de Europese integratie
werd in belangrijke mate beslissend voor welvaartspeil en bestaanszekerheid van de
bevolkingen van de betrokken landen.
Tegen de achtergrond van deze veranderingen dient nationale politiek afgestemd
te zijn op het volbrengen van internationale taken. Het betekent dat sociale en
economische politiek in Nederland rekening heeft te houden met de eisen, die
voortvloeien uit het lidmaatschap van de Europese Economische Gemeenschap. Het
betekent ook dat het economisch en financieel beleid een doeltreffende bijdrage van
Nederland aan het verminderen van de welvaartsverschillen in de wereld moet
mogelijk maken. Evenzeer is het, gelet op de verhoudingen in de wereld, van belang
hoe het in Nederland gesteld is met de welvaartsverschillen en met de bereidheid het
particulier belang
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ondergeschikt te maken aan het gemeenschappelijk welzijn. Wanneer in het
navolgende getracht wordt een weg aan te geven, waarlangs de maatschappelijke
ontwikkeling in nationaal verband kan leiden tot groter welzijn, dan gebeurt dit mede
omdat op deze wijze Nederland een bijdrage levert tot verdediging van de zaak van
de vrijheid in de wereld. Juist bij een projectie op de internationale verhoudingen
blijkt, dat socialistische beginselen en uitgangspunten allerminst zijn gerealiseerd.
Hun actuele betekenis in nationaal verband komt onmiddellijk naar voren wanneer
de huidige ontwikkeling kritisch wordt getoetst.

De groei van de welvaart
De meest imponerende verandering, die zich in de westerse samenlevingen voltrok,
is de gestadige groei van de welvaart. Ondanks de recessies van 1952 en 1958 steeg
het reëel nationaal inkomen in ons land per hoofd der bevolking sinds 1950 met ruim
40 pct. Daarmee is de groei van de welvaart nog slechts ten dele aangeduid. Dank
zij vooral de uitbreiding van de sociale verzekeringen werd de welvaart beter gespreid.
De werkloosheid - en daarmee een groep, levend op de rand van het bestaansminimum
- verdween vrijwel. De kwaliteit van tal van consumptiegoederen verbeterde. De
arbeidstijd werd korter, de vrije tijd nam toe. De omstandigheden, waaronder gewerkt
wordt, ondergingen in allerlei opzichten een wijziging ten goede. De
onderwijsvoorzieningen namen toe in omvang en in enkele sectoren eveneens in
kwaliteit. Er is nauwelijks scherper contrast denkbaar dan tussen de afgesloten, in
zichzelf verstrikte samenleving met massawerkloosheid van de dertiger jaren en de
om de arbeidskrachten vragende maatschappij met studiemogelijkheden en
promotiekansen voor de jongeren, van de zestiger jaren.
Dit beeld van de welvaartsgroei en de maatschappelijke vooruitgang van het
afgelopen decennium is met opzet rozig aangezet, omdat deze studie zich juist
bezighoudt met de ontoereikendheid van de huidige welvaartsgroei, gemeten aan de
normen van vrijheid en gelijkwaardigheid. Gaat in de huidige verhoudingen de
vergroting van het aanbod van goederen en diensten gepaard met een ontwikkeling
naar rechtvaardiger verhoudingen, een kleurrijker levenspatroon en een intensiever
beleefde verantwoordelijkheid van enkeling en groep. Sommigen schijnen te geloven,
dat de opheffing van overgebleven maatschappelijke kwalen alleen een zaak van
voortgezette welvaartsgroei is. Zij menen dat ons stelsel van gemengde economie,
van vrije ondernemingsgewijze produktie met een publieke sector, die ongeveer 25
pct. van het nationale inkomen beslaat, slechts tijd nodig heeft om de restanten van
armoede en tekort te doen verdwijnen. Immanente krachten in onze huidige structuur
zullen in deze opvatting drijven naar groter gelijkheid, spreiding van macht en
vergroting van persoonlijke ontplooiingskansen. De vraag dringt zich echter op, of
een ongekwalificeerde welvaartsgroei, of scherper aangeduid, een groei van het reële
inkomen per hoofd van de
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bevolking, die niet nader wordt gericht en afgestemd dan in de bestaande
maatschappelijke orde het geval is, tot groter welzijn en rechtvaardiger verhoudingen
leidt.

Het socialistische gehalte van de welvaartsstaat
De vraag naar aanvaardbaarheid van de bestaande maatschappelijke orde kan slechts
worden beantwoord wanneer zij geplaatst wordt in het raam van de internationale
verhoudingen. Het functioneren van het maatschappelijk bestel in een klein land als
het onze kan niet los worden gezien van het beeld, dat de hoog geïndustrialiseerde
samenlevingen in het Westen in het begin van de zestiger jaren opleveren. In de
wereldpolitieke verhoudingen wordt de waarde van de verworvenheden van de
welvaartsstaten in de eerste plaats bepaald door de mate waarin deze verworvenheden
dienstbaar kunnen worden gemaakt aan rechtvaardiger verhoudingen in de wereld.
Even imponerend als de gestadige groei van de welvaart in de geïndustrialiseerde
samenlevingen is het achterblijven van de welvaartsgroei in de onderontwikkelde
landen. Terwijl het gemiddelde levenspeil in de geïndustrialiseerde landen vóór de
oorlog viermaal zo hoog lag als het gemiddelde levenspeil in de onontwikkelde
landen, is dat verschil in de naoorlogse ontwikkeling met 20 pct. toegenomen. De
aandacht voor het vraagstuk van het overbruggen van de kloof tussen rijke en arme
landen is gelukkig sterk toegenomen en politieke en economische activiteiten, die
beogen een begin te maken met het overbruggen van deze kloof, zijn met name door
de bijdragen van de Verenigde Staten van toenemend belang.
Het zou echter onjuist zijn om het vraagstuk van de ontwikkelingshulp alleen te
zien als het probleem van het leveren van een bijdrage in geld en mankracht. Een
effectieve hulpverleningspolitiek slaat terug, niet alleen op het te voeren
bestedingsbeleid in de geïndustrialiseerde landen, maar evenzeer op hun economische
structuur. In de eerste plaats dient de interne structuur van de rijke landen het mogelijk
te maken, dat mede via belastingheffing de aanmerkelijke kapitalen beschikbaar
komen die voor een effectief hulpprogram noodzakelijk zijn. Dat vergt meer dan een
simpele beleidsbeslissing, want in de meeste welvaartsstaten roept het reeds bestaande
niveau van belastingheffing reeds grote weerstanden op. Zeker wanneer gedacht
moet worden aan het beschikbaar stellen op afzienbare termijn van 2 pct. van het
nationale inkomen in de vorm van publieke hulp, zal de neerslag hiervan zich in vele
sectoren van het maatschappelijk bestel doen gevoelen. In de tweede plaats
vooronderstelt effectieve ontwikkelingshulp de bereidheid tot aanpassingen in de
economische structuur van de geïndustrialiseerde landen. Duurzame hulp wordt
slechts geboden indien de ontwikkelingslanden betrokken worden in het
industrialisatieproces en goederen produceren, die thans overwegend of uitsluitend
in de geïndustrialiseerde samenlevingen worden vervaardigd. De geïndustrialiseerde
landen zullen bereid moeten zijn
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om hun markten open te stellen voor de industriële produkten van de
ontwikkelingslanden en dat leidt tot soms moeilijke aanpassingen in het eigen
produktiepatroon.
Het vooropstellen van het sociale vraagstuk in wereldverhoudingen betekent niet
dat het sociale vraagstuk in de westerse landen tot een definitieve oplossing zou zijn
gebracht. Integendeel moet worden geconstateerd, dat welke vooruitgang in het
bijzonder gedurende de laatste decennia ook is verwezenlijkt, enkele van de grootste
gebreken van de 19e-eeuwse maatschappij nog niet zijn verholpen. De
inkomensverschillen zijn slechts langzaam verminderd en nog altijd zeer groot. Het
veelbesproken nivelleringsproces dat in de naoorlogse ontwikkeling zou zijn
doorgebroken en tot een vergaande gelijkmaking van levensomstandigheden zou
hebben geleid, blijkt veelal te berusten op oppervlakkige waarneming. Er zijn stellig
veranderingen opgetreden, die hebben geleid tot een grotere gelijkheid voor alle
groepen van de bevolking aan de start van het maatschappelijk bestaan. De uitbreiding
van de onderwijsvoorzieningen hebben daartoe de belangrijkste bijdrage geleverd.
Belastingpolitiek, loonpolitiek en sociale verzekeringen hebben ertoe bijgedragen
om de scherpste hoeken van de ongelijkheid af te vijlen, maar er kan allerminst
gesproken worden van een zodanige gelijkheid in levensomstandigheden dat de
fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen, doelwit van socialistisch streven,
tot uitdrukking wordt gebracht. Een aantal van de belangrijkste oorzaken die leiden
tot grote ongelijkheid in levenskansen zijn blijven bestaan. De ongelijkheid in de
vermogensverdeling is nauwelijks geringer geworden, de werking van het erfrecht
leidt tot duidelijke bevoordeling van beperkte groepen, de groei van het nationaal
vermogen hoopt zich op bij betrekkelijk weinigen. De concentratie van een
ongecontroleerde economische macht lijkt in het kader van de Euromarkt eerder toe
dan af te nemen.
De toegang tot leidende posten in het bedrijfsleven en in verschillende grote
apparaten in ons maatschappelijk bestel is nog altijd in sterke mate voorbehouden
aan de traditioneel bevoorrechte groepen.
Ondanks vele pogingen verbetering te brengen in de doorstroming van
arbeiderskinderen naar het wetenschappelijk onderwijs is op dit punt nauwelijks van
enige verbetering in vergelijking met de vooroorlogse omstandigheden sprake. Er
werken sterke krachten naar behoud van bestaande bevoorrechte posities. Deze
krachten zijn met het bestaande instrumentarium van financiële, fiscale en
economische politiek slechts tot op zekere hoogte ongedaan te maken.
In het proces van welvaartsgroei en de verbetering van de maatschappelijke
omstandigheden, die daarmee gepaard gaat, doen zich nieuwe ontwikkelingen voor
die al evenzeer vragen om een toetsing van het maatschappelijk raderwerk waarbinnen
dit welvaartsproces zich afspeelt.
De groei van het particuliere inkomen en de als een vloedgolf doorbrekende
verspreiding van de massa-communicatiemiddelen hebben een andere opstelling van
de burgers tegenover de gemeenschap teweeggebracht. Er is een
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drang tot participatie, tot het deelhebben aan levensvormen die tot voor kort nog
slechts voor beperkte groepen weggelegd leken. Deze drang, hoezeer begrijpelijk en
toe te juichen, leidt tot een jacht naar duurzame consumptiegoederen, naar reizen en
recreatie, naar beter wonen, kortom naar het deelhebben aan tot voor kort onbekende
vormen van ontplooiing. Het voorzien in deze behoeften vraagt een sterke uitbreiding
van gemeenschappelijke voorzieningen, die voor een belangrijk deel uit openbare
middelen tot stand moeten worden gebracht. Daarbij heeft zich in ernstige mate
kortsluiting voorgedaan. In de dienstverlening door de overheid en particulieren
vallen soms grotere tekorten waar te nemen dan zich voordeden toen het gemiddelde
welvaartspeil lager lag. De uitbreiding van de woningvoorraad heeft geen gelijke
tred gehouden met de behoefte aan nieuwe woningen, gevolg van de bevolkingsgroei,
maar vooral ook van een gewijzigde bevolkingssamenstelling en van andere
levensgewoonten. De behoefte aan een aan de overige levensomstandigheden adequate
woning is niet opgevangen. Duurzame consumptiegoederen, die een bepaald
levenspeil suggereren, worden vaak ondergebracht in krotten. In de maatschappelijke
diensten, bij de verpleging van zieken en gebrekkigen doen zich grote tekorten voor,
die vaak een schrijnend karakter hebben, vooral wanneer daar tegenover staat een
overvloedig aanbod ter bevrediging van luxe behoeften. Het openbaar vervoer is
sterk ten achter gebleven bij de ontwikkeling van het verkeer met particuliere auto′s.
De wegenaanleg hield geen gelijke tred met de groeiende verkeersintensiteit. Het
politietoezicht bleef beneden de behoeften, opgeroepen door het groeiend verkeer.
De verbetering van de gezondheidszorg heeft geleid tot een nog steeds voortgaande
stijging van de gemiddelde levensduur. Het aandeel van de bejaarden in de totale
bevolking neemt voortdurend toe.
Verbetering van de gezondheidszorg heeft dus mede als consequentie het treffen
van kostbare voorzieningen terwille van de groeiende groep hulpbehoevende
bejaarden. Uitbreiding van het onderwijs, wellicht de meest revolutionerende factor
in onze moderne maatschappij, brengt een andere levensstijl naar voren. De man en
de vrouw die vreemde talen kunnen spreken, die het vanzelfsprekend vinden om naar
het buitenland te reizen, die aanspraak maken op ruimere en betere woningen, op
het hebben van een auto, op het benutten van de vrije tijd voor de recreatie, kortom
een levensstijl waarin een grotere levensontplooiing wordt gerealiseerd.
De verkorting van de arbeidsduur schept, het is tot in den treure herhaald, de
behoefte aan voorzieningen die een plezierige en zinvolle besteding van de vrije tijd
mogelijk maken, onverschillig of dit nu het tweede of derde televisienet is, dan wel
grootscheepse bosaanleg, wegenverbetering, verenigingsgebouwen of
sportaccommodatie. Maar ook de verworvenheid van de vrije tijd en van de daarmee
binnen bereik gekomen goederen staat onder de druk van ontoereikende openbare
voorzieningen.
De zich ontwikkelende samenleving kenmerkt zich door disharmonieën. Er is een
grote ongelijkheid in de verdeling van het particulier beschikbare
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inkomen en ongelijkheid in de verdeling van het inkomen, beschikbaar voor de
particuliere bestedingen van kleine groepen enerzijds en dat, beschikbaar voor
gemeenschappelijke voorzieningen anderzijds. De welvaartsstaat, waarin de overheid
streeft naar volledige werkgelegenheid en de bestaande verdeling van het inkomen
zich handhaaft kan geen eindstation zijn. Nodig is een aanpak, die de immanente
krachten van de huidige welvaartsgroei weet te controleren en te richten op vergroting
van het gemeenschappelijke welzijn.
Tot een simpele formule teruggebracht, kan worden gesteld dat onze samenleving
er tot op zekere hoogte in is geslaagd om een continue welvaartsgroei te verzekeren,
dat ze er echter niet in is geslaagd in deze ontwikkeling sociale rechtvaardigheid en
harmonische ontplooiing van enkeling en groep te verwezenlijken. De nieuwe
verhoudingen dienen te worden getoetst vanuit het gezichtspunt, dat in het socialistisch
denken altijd centraal heeft gestaan, namelijk de zelfverwerkelijking van de mens in
vrijheid, in solidariteit gebonden aan een grotere gemeenschap. Die grotere
gemeenschap is dichterbij gekomen, ze moet nationaal en internationaal tot
werkelijkheid worden gemaakt.

Oude doeleinden in nieuwe verhoudingen
De voor onze tijd zo typerende welvaartsgroei heeft de tendens de gebreken van onze
samenleving te versluieren. Daarom is het des te meer nodig om ook aan de huidige
ontwikkeling de maatstaf van de vrije ontplooiing van enkeling en gemeenschap aan
te leggen. De Weg naar Vrijheid formuleerde aan het begin van de vijftiger jaren als
doelstellingen:
• bestaanszekerheid bij een behoorlijk levenspeil en redelijke verdeling van het
inkomen.
• geen machtsuitoefening zonder verantwoordingsplicht en geen grotere
machtsconcentratie dan voor de vervulling van de gestelde taken onmisbaar is.
• gelijke kansen voor een ieder tot ontplooiing van de persoonlijkheid in de
gemeenschap.
• opbouw van een in de gemeenschap gewortelde cultuur.
• opbouw van een geordende internationale gemeenschap.
Deze doelstellingen gelden onverminderd, maar de maatschappelijke voorwaarden,
waaronder ze dienen te worden gerealiseerd zijn verschoven. De noodzaak tot het
wegnemen van ongelijkheid, tot het verwijderen van de sociale en financiële barrières,
die gelijke ontplooiingskansen in de weg staan geldt nu, zo goed als toen. Voor het
scheppen van een adequate verantwoordingsplicht, waar macht zonder voldoende
toezicht wordt uitgeoefend, bestaat bepaald niet minder reden dan toen deze
doelstelling werd geformu-
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leerd. Maar de verwerkelijking van deze doelen moet zich voltrekken in een
maatschappij, waarin het levenspeil aanzienlijk hoger ligt dan in de periode van het
naoorlogse herstel, waarin de inkomensbesteding aan betekenis heeft gewonnen ten
opzichte van de inkomensvorming en waarin de internationale samenhangen het
kader aangeven, waarin nationaal beleid zich moet oriënteren.
Hoe valt in de huidige verhoudingen een samenleving tot stand te brengen, waarin
sociale rechtvaardigheid wordt verwerkelijkt, een stabiele economische ontwikkeling
is gewaarborgd, de gemeenschappelijke voorzieningen goed functioneren, de
democratische instellingen leiding geven aan de technisch-economische ontwikkeling
en gelijke kansen op ontplooiing en het deel hebben aan de cultuur voorhanden zijn?
Deze vraag kan slechts worden beantwoord door na te gaan in hoeverre de
bestaande maatschappelijke orde overeenstemt met de fundamentele eis van een
ontwikkeling in vrijheid en gelijkwaardigheid.
Uitgangspunt van socialistisch denken is steeds geweest het dienstbaar maken van
de produktie aan de voorziening in de behoeften. Geen produktie om de produktie,
maar een onderordening van de produktieve krachten aan de geestelijke en culturele
zelfverwerkelijking. De door Marx gesignaleerde Selbstentfremdung duidde op de
vervreemding van de mens van zijn eigenlijke wezen in een produktieproces, dat
niet meer dient tot bevrediging van de levensbehoeften der mensen, maar doel in
zichzelf geworden is, gericht op winst, geld, macht. De opheffing van
zelfvervreemding is alleen denkbaar, waar de arbeid wordt gezien als een element
van menselijke zelfverwerkelijking en kan worden ervaren als een onderdeel van
een gemeenschappelijke krachtsinspanning ter overwinning van nood en tekort.
In een ontwikkelingsproces van een eeuw is, met name onder invloed van het
socialisme, de kapitalistische produktiewijze gehumaniseerd, meer gericht op de
bevrediging van levensbehoeften. De wijze waarop dit plaatsvond - arbeidswetgeving,
sociale verzekering, bewust economisch overheidsbeleid, ordening - behoeft niet te
worden beschreven. Daartegenover heeft het socialisme de waarde van de opvoering
der produktie en van de vergroting van de welvaart als voorwaarden tot betere
behoeftenvoorziening erkend.
Dank zij de technische ontwikkeling en de bevolkingsgroei, de grote motoren van
de economische vooruitgang in de westerse samenlevingen, is het oude probleem
van de afstemming van de produktie op de behoefte in een nieuwe fase gekomen.
Deze samenlevingen zijn aangeland in de fase van de massaconsumptie, waarin de
massa van de bevolking in staat is zich duurzame consumptiegoederen aan te schaffen,
die niet direct tot de levensbehoeften kunnen worden gerekend en waarin ze geleidelijk
deelneemt in de consumptie van luxe goederen. Kenmerk van deze fase is niet, dat
er geen armoede meer is. In de Verenigde Staten, waar de luxe-consumptie in
sommige sectoren groteske vormen heeft aangenomen en de ‘afvalmakers’ het
consumptiebeeld zoal niet beheersen, dan toch sterk beïnvloeden, leven tegelijk 30
miljoen mensen ofwel 15 pct. van de bevolking beneden de armoedegrens.
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Kenmerk van deze fase is wel dat het produktieve vermogen van een land groot
genoeg is om iedere burger een redelijk levenspeil te bezorgen. Hoezeer welvaart
ook een relatief begrip is - de verhouding tussen behoeften en de middelen tot
bevrediging - er ligt in de gegeven typering van de huidige fase een objectief element,
dat normatief kan en moet worden gebruikt. Als de economische groei voldoende is
gevorderd om iedere burger een behoorlijk levenspeil te waarborgen, dan dient de
toeneming van de welvaart ook bewust zodanig te worden aangewend, dat ze voor
enkeling en gemeenschap het grootste profijt afwerpt. ‘In een welvaartstaat is het
grote probleem niet het economische vraagstuk hoe de machine draaiende te houden
onverschillig wat er uit komt, maar het politieke vraagstuk hoe het algemeen welzijn
te dienen. En planning is daartoe het voornaamste middel.’1
Eerst wanneer de produktieve krachten zodanig worden gericht, dat er geen armoede
meer is temidden van overvloed, is de kapitalistische situatie in beginsel overwonnen.
Eerst wanneer een relatie is tot stand gebracht tussen de te verrichten arbeid en de
maatschappelijke besteding van het resultaat van de arbeid, is de voorwaarde
geschapen tot overwinning van de zelfvervreemding, of liever van het zielloze van
zoveel arbeid in het huidige economische bestel. Bij de huidige stand van het
technische en organisatorische kunnen lijkt een verdere groei van de welvaart in de
zin van een vergroting van het nationale produkt welhaast verzekerd. Internationale
recessies kunnen het tempo van de groei doen fluctueren, een verdubbeling van de
levensstandaard in vijfentwintig jaar lijkt binnen het bereik te liggen. Maar van welke
levensstandaard? In de geduldige cijfers van het nationaal inkomen en het nationaal
produkt telt de elektrische tandenborstel evenzeer als de verpleeghulp, de
reclameuitgaven voor het definitieve kalmeringsmiddel evenzeer als de entreeprijzen
voor de schouwburg, het commissarissentantième evenzeer als de blindenrente. Groei
van het reële nationale inkomen per hoofd van de bevolking op zichzelf is geen
waarborg voor de psychische welvaart, voor de verbetering van de kwaliteit van het
bestaan. Socialistische politiek in de fase van economische ontwikkeling, die de
industriële landen nu zijn binnengetreden, manifesteert zich in een bewuste keuze
van de besteding van de toeneming van de welvaart.
In de conceptie van het historische kapitalisme produceren de aanbieders uitsluitend
voor de winstbelovende koopkrachtige vraag. De grondgedachte van planning
daarentegen is een doelbewuste beïnvloeding van de richting van afzetten en
bestedingen. Een planmatige produktie is voorwaarde om te voorkomen dat de in
ons produktiestelsel aanwezige immanente krachten de technisch mogelijke meerdere
produktie op de markt brengen op plaatsen en in vormen waar ze weinig bijdraagt
tot beperking van de nood in de ontwikkelingsgebieden of tot vergroting van de
rechtvaardigheid, de weerbaarheid en de beschaving van de geïndustrialiseerde
samenlevingen.
De welvaartsfase, die nu is aangebroken, maakt het mogelijk en nodig de
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aandacht te verleggen van de produktie naar de bestedingen en van de producent
naar de consument. In het historische proces, dat met de aanvang van de eerste
industriële revolutie is losgestoten, heeft de produktieve functie en hebben
producentenbelangen sterk gedomineerd. Ondanks de grote geestelijke verwantschap
met de coöperatieve beweging heeft ook het socialisme zich niet kunnen onttrekken
aan de zuiging van het producentenbelang. Eerst de toeneming van de welvaart en
de groei van de vrije tijd schijnt de ruimte te hebben gebracht voor een nieuwe
oriëntering op de mens als gebruiker van goederen en diensten. De belangstelling
voor consumentenvraagstukken, met name ook van de vakbeweging, markeert de
verschuiving die op gang is. Het zou onjuist zijn te spreken van een overgang van
de schaarste-economie naar de economie van de overvloed. Dit laatste is slechts
typerend voor een randverschijnsel in de Amerikaanse economie. Maar wel is er
aanleiding om de tendens naar produktie om de produktie, in het kapitalisme zo sterk
aanwezig, te doorbreken. Deze studie is een poging om voorrang te vragen voor de
betekenis van wat en voor wie geproduceerd wordt en daaraan de omvang van de
produktie ondergeschikt te maken. Het is een poging om te komen tot een
systematische verkenning van de behoeften in de komende jaren, in deze behoeften
prioriteiten aan te geven en tenslotte om de wegen en de middelen aan te geven om
het voorgestelde bestedingsprogram te verwerkelijken.
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de betekenis van de heroriëntering van de
produktie op de behoefte in de huidige periode even groot is als de verwezenlijking
van een doelbewuste overheidspolitiek ter waarborging van een hoog peil van
werkgelegenheid in de afgelopen periode. Trouwens, Keynes, die deze laatste weg
wees, sprak zich ook reeds uit over de perspectieven voor de maatschappij van een
verdere welvaartsgroei op basis van technische vooruitgang:
‘.... we zullen in staat zijn ons te bevrijden van veel van de pseudo-morele
beginselen, die ons gedurende 200 jaar hebben achtervolgd en waardoor we enkele
van de naarste menselijke eigenschappen het aanzien hebben gegeven van de hoogste
deugden. Allerlei sociale gebruiken en economische praktijken bij het zakendoen,
allerlei beloningen en straffen in het bedrijf, die we tot elke prijs in stand houden,
zullen we dan weg kunnen doen.’2

Een planmatige welvaartsontwikkeling
De strekking van de voorafgaande opmerkingen is niet, dat de maatschappelijke
ontwikkeling de opvoering van de produktie, het handhaven van volledige
werkgelegenheid en de beheersing van de conjunctuur onbelangrijk maakt. De
westerse samenleving verkeert niet in een positie, waarin zij het zich kan veroorloven
produktieve capaciteit verloren te laten gaan. Het enorme tekort in de dekking van
eerste levensbehoeften in grote delen van de wereld maakt het voor het westen tot
een beschamende zaak, dat de Ameri-
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kaanse staalindustrie reeds vele jaren slechts de helft van haar capaciteit benut en
dat in de VS een werkloosheidspercentage van 5 à 6 pct. een permanent karakter
dreigt aan te nemen. Deze situatie versterkt veeleer de argumentatie, dat het voor
alle geïndustrialiseerde landen thans meer dan vroeger geboden is de richting van
hun produktie te heroriënteren.
Effectieve hulpverlening aan onderontwikkelde landen vraagt het volledige gebruik
van de produktieve krachten waarover de westerse samenleving beschikt. Van welke
betekenis dit is kan worden afgelezen aan het feit, dat in de jaren 1959-1960 de
ongebruikte economische capaciteit in de Verenigde Staten niet minder dan 200
miljard gulden bedroeg, een veelvoud van hetgeen aan ontwikkelingshulp gegeven
werd. Het overwinnen van de innerlijke tegenstellingen en verspilling in de westerse
wereld laat zich nauwelijks denken zonder een heroriëntering van de grondslagen
van de westerse produktiewijze.
Een dergelijke heroriëntering is evenzeer noodzakelijk, gelet op de snelle
economische groei, die de landen van het Sowjetblok te zien geven. De verhoging
van het levenspeil, die zich in deze landen geleidelijk voltrekt, is op zichzelf
verheugend. Het is echter een algemeen westers en democratisch belang, dat de
economische hulpmiddelen, die het Westen aan de achtergebleven gebieden kan
bieden, zo groot zijn, dat deze landen niet gedwongen worden zich tot de Sowjet
Unie om economische hulp te wenden.
De kloof in welvaart tussen rijke en arme landen is terecht aangeduid als het sociale
vraagstuk van deze tijd. Evenmin als het sociale vraagstuk, zoals het zich in de
19e-eeuwse kapitalistische maatschappij voordeed, oplosbaar was zonder
fundamentele veranderingen in de structuur van de produktie en verdeling van de
19e-eeuwse samenleving, is het sociale vraagstuk in wereldverhoudingen thans
oplosbaar zonder fundamentele aanpassingen in de produktiestructuur van de rijke
landen en het doelbewuste planmatige besteden van de nationale inkomens van deze
landen.
Een dergelijke planmatige leiding van de economische groei is evenzeer
noodzakelijk met het oog op de gebleven risico′s van conjuncturele inzinkingen. De
scheepsvrachtenmarkt vertoont al sinds enkele jaren een overschot aan aanbod boven
de vraag. Een deel van de na de oorlog gebouwde tankervloot is opgelegd. In de
internationale scheepsbouw zijn duidelijke aanwijzingen van een groeiende
overcapaciteit. De luchtvaart kampt met crisisverschijnselen als gevolg van een te
snelle uitbreiding van het vervoersaanbod. De westerse landbouw worstelt met
overschotten. In de energievoorziening doen zich bij de steenkolenmijnbouw ernstige
moeilijkheden voor als gevolg van het opkomen van nieuwe energiebronnen. Dat
alles wijst op het gevaar van overinvesteringen en economische terugval. Daartegen
is internationaal de westerse wereld onvoldoende gewapend.
Nederland is in dit opzicht bijzonder kwetsbaar omdat het een zo open economie
heeft, waarin in- en uitvoer te zamen gelijk zijn aan 77 pct. van het bruto nationaal
produkt (1960). Werkgelegenheid en economische groei zijn in hoge mate afhankelijk
van de mogelijkheid tot uitvoer en dus van de ontwikkeling van de wereldhandel.
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Wanneer gepleit wordt voor een planmatige leiding van de economische groei en
een bewuste keuze in de besteding van het nationaal inkomen, dan geschiedt dit niet
alleen terwille van een zo goed mogelijke behoeftevoorziening, maar evenzeer omdat
op deze wijze de economische groei kan worden bevorderd en de werkgelegenheid
veilig gesteld. Daartoe is nodig, dat er een coördinatie plaatsvindt van nationale
bestedingsplannen. Het behoort tot de voornaamste taken van de Europese Commissie
om een dergelijke coördinatie op Europees niveau tot stand te brengen. Terecht vraagt
het Europees socialistisch program in dit verband om de totstandkoming van een
Europees Planbureau.
Tot de aspecten van de kwaliteit van het bestaan behoort niet alleen het richten
van de produktie op de meest dringende behoeften, maar evenzeer binnen dat kader
een zo hoog mogelijk levenspeil en een volledige werkgelegenheid. Het pleidooi
voor een duidelijke prioriteitenbepaling in de besteding van de welvaartsgroei richt
zich niet tegen de verbreiding van prettige en het gemak dienende goederen op zich
zelf. Televisie en auto′s zijn een groot goed als zodanig. Dat ze kunnen worden
misbruikt geldt voor deze goederen precies als voor talloze andere duurzame en
niet-duurzame consumptiegoederen, die eerder binnen het bereik kwamen. Vooral
wat de auto betreft dient erop geattendeerd, dat deze niet alleen een veelal nuttig en
handig vervoermiddel is, maar in het bijzonder geschikt voor recreatieve doeleinden.
In de VS valt een ontwikkeling waar te nemen, waarin voor het woon-werkverkeer
het openbaar vervoer aan betekenis wint, terwijl het gebruik van de auto sterker in
de recreatieve sfeer komt te liggen.
Het betoog richt zich niet tegen verbreiding van typische welvaartsgoederen, wel
tegen het ongeremd laten voortgaan van een ontwikkeling waarin de voorziening in
essentiële behoeften achterop raakt, de ongelijkheid wordt vergroot en verspillingen
in de luxe-sfeer schril afsteken tegen de armetierigheid van vele gemeenschappelijke
voorzieningen.
Wanneer voorrang wordt bepleit voor deze voorzieningen dan is daarin een afweging
besloten van verruiming van particuliere consumptie tegen verruiming van publieke
voorzieningen. Deze afweging is geen eenvoudige zaak. Er zijn in de particuliere
sfeer, of liever gezegd, in de gezinnen, grote tekorten, in het bijzonder bij de groep
van de lage gezinsinkomens (bejaarden, gepensioneerden, het randbedrijf in
middenstand en landbouw, de laagstbetaalde arbeiders, de grote gezinnen met jonge
of studerende kinderen, de gehandicapten). In het algemeen zal een
ongedifferentieerde uitbreiding van de particuliere consumptie echter juist niet aan
deze groepen ten goede komen, terwijl uitbreiding van de gemeenschappelijke
voorzieningen althans de mogelijkheid schept in het bijzonder deze groepen daarvan
te doen profiteren.
Betekent het opvoeren van gemeenschappelijke voorzieningen geen onaanvaardbare
aantasting van de consumptievrijheid?
De overheid mag in een veel voorkomende gedachtengang interveniëren in
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de individuele consumptievoorkeuren door haar belasting- en uitgavenbeleid, maar
zij moet zich daarin zoveel mogelijk beperken om de consumptievrijheid niet aan te
tasten.
Deze gedachtengang steunt op de veronderstelling, dat waar de overheid zich
onthoudt, de consument in vrijheid kan kiezen. Zoals nog nader zal worden betoogd,
kan de consument in het bestaande economische stelsel niet onbelemmerd zijn keus
maken. Zijn keuzevrijheid wordt beperkt door de hoogte van zijn inkomen, zodat de
overheid door progressieve belastingheffing en inkomenssubsidies juist de
keuzevrijheid kan vergroten. Bovendien beperkt de overmacht van de producent, die
werkt met reclame, prijs- en produktdifferentiatie, de vrijheid van de consument
veelal in ernstige mate.
De consumptievrijheid is een groot goed, waarin zich de individuele vrijheid en
grilligheid kan en mag manifesteren. Deze vrijheid dient te worden begrensd door
de eisen van rechtvaardigheid en ze mag in haar betekenis onder de huidige
produktieverhoudingen niet worden overschat.
Resumerend bepleiten we dus een planmatige besteding van de toeneming van
het nationaal inkomen gericht op:
1 een voortgezette economische groei onder handhaving van volledige
werkgelegenheid;
2 een grotere gelijkheid in de verdeling van het beschikbare particuliere inkomen;
3 een evenwichtige verdeling van de bestedingen over gezinnen en
gemeenschapsorganen;
4 overdracht van een zodanig deel van de toeneming van het nationaal inkomen
aan onderontwikkelde gebieden, dat een grotere gelijkheid in levenspeil tot
stand komt.

Eindnoten:
1 W.H. Ferry Caught at the Horn of Plenty, New York, 1962, blz. 7.
2 J.M. Keynes, Essays in Persuasion, 1931.
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Armoede in de welvaartsstaat
Deze studie houdt zich bezig met een aantal kortsluitingen rondom het begrip armoede
in onze maatschappij en dus ook met verkeerd geschakelde welvaart, want het één
houdt verband met het ander. Het is het verslag van een onderzoek naar de
levensomstandigheden van een groep laagstbetaalden in de stad Amsterdam in 1963.
De vraagstelling aan de basis van dit onderzoek is niet, of er in de tegenwoordige
verhoudingen nog honger geleden wordt, ondervoeding bestaat, nog mensen in
lompen gehuld gaan, in krotten leven, kortom, of er armoede geleden wordt in de
klassieke zin van gebrek aan het hoogstnodige. De aanzet is anders gekozen. Door
uit te gaan van een groep lage-inkomenstrekkers, na te gaan hoe groot het
gezinsinkomen is en vervolgens het gedragspatroon, de verwachtingen en opvattingen
van deze groep nader te onderzoeken, is de vraagstelling verschoven naar het wezen
van het armoedebegrip en naar de relevantie daarvan voor het inzicht in de stand van
het sociale vraagstuk.
De conclusies van het rapport zijn over het algemeen in mineur gesteld. Er is
weliswaar weinig of geen armoede in de strikt materiële zin, maar onder de
lage-inkomenstrekkers blijken bijzonder weinig ontplooiingskansen te bestaan; er is
een irrationeel bestedingspatroon, een laag aspiratieniveau voor zich zelf en voor de
kinderen, een diep ingevreten besef van sociale onrechtvaardigheid en de notie, een
tweederangsbestaan te lijden, geen toegang te hebben tot de eerste keus.
Welke betekenis moet aan een onderzoek naar het gedragspatroon van
lage-inkomenstrekkers worden toegekend? Het onderzoek richt zich dus niet op een
verkenning van de omvang van de gebleven armoede in de klassieke zin. Het is geen
onderzoek naar de frequentie van lage inkomens. Uitgangspunt is geweest het
economische actieve deel van de bevolking en daarvan dan weer de meest ‘normale’
groep, d.w.z. huishoudens met inwonende kinderen. Het is dus ook geen onderzoek
naar de randverschijnselen van de armoede, waar in de bestaande ontwikkeling de
sociale politiek veel belangstelling voor toont.
Het is in confesso, dat de verzorgingsstaat ‘stille armen’ kent, een wat griezelig
begrip, omdat er de smaak aan vast zit van berooide, nette mensen, die tegen Kerstmis
een douceurtje uit de inzamelingsactie van krant of comité verdienen. Met deze
armen, produkt van onvoldoende voorlichting en hardnekkig standsbesef, houdt de
onderhavige studie zich niet bezig. Evenmin met de erkende randgevallen van
gesteunden, invaliden, rente- en pensioentrekkers, waar lage inkomens frequent zijn.
Verwant met deze groep zijn de
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social casualties, de gevallen, waarin als gevolg van ongeluk, echtscheiding, misdrijf,
faillissement, alcoholisme en verschillende vormen van onmaatschappelijk gedrag
de reguliere inkomensstroom wordt verstopt en acute armoedesituaties kunnen
ontstaan.
Hoezeer het gewenst zou zijn, dat beter inzicht werd verkregen in omvang en ernst
van het voorkomen van armoede in de geijkte zin in onze samenleving - het is niet
de opzet van dit onderzoek geweest. Waarschijnlijk is de herhaaldelijk geuite
bewering, dat er bij een voortdurende stijging van het levenspeil veel ‘verborgen
armoede’ is gebleven, niet zonder grond, maar men mag in redelijkheid verwachten,
dat een verder optrekken van het minimumloon, verhoging van de sociale
verzekeringen en uitbreiding van de sociale verzekering zullen leiden tot een verder
verkleinen van de eilanden van armoede, die in de sociale verzorgingsstaat zijn
overgebleven.
In de overwegingen, die hebben geleid tot het houden van het onderzoek, waarvan
in dit geschrift verslag wordt gedaan, stond een vraag van geheel andere orde centraal:
heeft de verhoging van de welvaart en de stijging van het levenspeil geleid tot een
liquidatie van de tegenstelling arm en rijk, zoals deze de geschiedenis van het
industrialisme heeft beheerst? Betekent de groei van de welvaart een fundamentele
doorbreking van de proletarische situatie, zijn de klassentegenstellingen verdwenen
en is een proces van sociale integratie en nieuwe gemeenschapsvorming in gang
gezet? Houdt de nieuwe welvaart een ontwikkeling naar gelijkwaardigheid in? Het
zijn alle vragen naar het socialistisch gehalte van de affluent society, die binnen het
socialisme onvermijdelijk aan de orde komen.
Het antwoord op deze vragen is van belang voor de socialistische politiek, uiteraard,
maar mede, omdat op deze manier misschien een aanwijzing gevonden kan worden
voor de oorzaak van onbehagen, dat velen ook buiten de socialistische kring bezig
houdt. Onbehagen over verslapping van democratisch besef, functieverlies van
democratische instellingen, tekort aan culturele bewustheid. Misschien ook is via
deze benadering een aanduiding te vinden van de oorzaak van een zo opvallend
verschijnsel als de armoede in het rijkste land van de wereld. Lyndon Johnson voerde
zijn verkiezingscampagne onder de leuze ‘strijd tegen de armoede’ en dat sloeg op
de 25% van de bevolking, die on the poverty line bivakkeert. Misschien ook dat een
verkenning van de levensomstandigheden van de groep laagstbetaalden in een grote
stad na een lange periode van hoogconjunctuur, iets kan ophelderen over de mate
waarin de groei naar materiële vrijheid gepaard is gegaan met groei van
gemeenschapsbesef.
De studie onderzoekt de levensomstandigheden van de groep laagbetaalden met
gezinsinkomens tussen f 5000,- en f 9000,- achtereenvolgens op materiële
(inkomenshoogte) structurele (sociale positie) en culturele (consumptiepatroon en
aspiraties) kenmerken. De uitkomsten laten zien, dat dank zij overwerk en
medewerken van echtgenoten en kinderen de gezinsinkomens in deze groep gemiddeld
15 à 20% boven het bruto-inkomen van het mannelijke gezinshoofd komen. De
behoeftevoorziening, die met dit gezinsinkomen kan
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worden bereikt, betekent de overwinning van de fysieke armoede. Er wordt geen
honger geleden, de eerste levensbehoeften kunnen worden gedekt. Is de hantering
van het begrip armoede dan nog wel doelmatig?
Het rapport wijst erop, dat het begrip van het levensminimum, zoals dit gehanteerd
wordt door maatschappelijke instellingen, voortdurend is verschoven. In de
tegenwoordige gedachtengang over de sociale bijstand past een koppeling aan de
ontwikkeling van de gemiddelde loonhoogte. Daarin ligt de erkenning besloten van
het wisselende karakter van het begrip levensminimum als bovenste grens van
‘armoede’. Seebohm Rowntree onderscheidde al een halve eeuw geleden tussen
primaire en secundaire armoede, al naarmate uitsluitend de eerste levensbehoeften
dan wel het minimaal deelnemen aan het maatschappelijk verkeer in de beschouwing
werd betrokken. In het oordeel van de enkeling betekent de verlossing uit zijn
armoedesituatie meestal 10 à 20% meer, d.w.z. de kans, de overstap te maken naar
het levenspeil van een naast-hoger gesitueerde groep. Zijn voorstellingsvermogen
reikt amper verder, maar het verschil van 10 à 20% is voor hem het verschil tussen
een dwangsituatie en een beperkte vrijheid.
De notie van armoede was in het socialisme nooit gebonden aan een fysiek
levensminimum. Armoede werd begrepen als een ongerechtvaardigde beroving van
de rijkdommen van de natuur. Poverty amidst plenty, daartegen richtte zich het
socialistisch protest, in wezen dus tegen de ongelijkheid en de ongelijkwaardigheid,
die daar het gevolg van was. Het behoeftenvoorzieningsniveau verschilt onmetelijk
naar tijd en plaats. Armoede is daar, waar de ongelijkheid in levenskans en
ontplooiingsmogelijkheid als rem en beperking wordt ervaren, waar de overvloed
van de één het tekort van de ander voelbaar maakt.
De strijd voor de emancipatie van de arbeidersklasse was een strijd voor hoger
loon en korter arbeidsduur, zeker, maar daarbovenuit een strijd om rechtsgelijkheid,
voor algemeen kiesrecht, medeburgerschap. De armoede-situatie is eerst opgeheven,
als de scheiding tussen de two nations, de natie van de door geld, stand, privilege en
traditie gebondenen, en de natie van de bezitlozen, ongeciviliseerden en traditielozen
geslecht is. Het overwinnen van de armoede-situatie wordt in onze verhoudingen
meer bepaald door de mate, waarin stand, status en ‘Bildungsmonopol’ worden
doorbroken, dan door loonsverhogingen.
Het beeld van de laagstbetaalden, dat uit het onderzoek te voorschijn treedt, is dat
van een groep, die zich nauwelijks aan het stigma van het verleden heeft kunnen
ontworstelen. Opvallend verschil met het verleden is er slechts in de voorziening
met duurzame consumptiegoederen en daarin is dan ook duidelijk sprake van
overcompensatie. Tegen deze achtergrond is het nuttig, het beeld opnieuw samen te
vatten.
Zowel de opstijgingsmogelijkheden binnen het beroep, als de mogelijkheid van
beroep te veranderen, zijn gering. Dit geldt in het bijzonder voor de ongeschoolden.
De stijgingskansen van de kinderen zijn evenzeer beperkt. De vrijheid is sterk
geconditioneerd. De bestaanscirkel is eng en hecht gesloten.
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Realiteit is het rijk der gebondenheid, het rijk der materiële vrijheid komt alleen via
de franje van het inkomen binnen het bereik. Er is wel politieke belangstelling, maar
geen geloof in de veranderbaarheid van het sociale lot, dus ook geen
politiek-maatschappelijke activiteit.
Het uitgavenpatroon is veel meer gericht op voeding en duurzame gebruiksgoederen
en veel minder op woninginrichting en voorzieningen ten behoeve van zich zelf en
de kinderen, die eerst op een later tijdstip profijt afwerpen.
Het aspiratieniveau ten aanzien van het werk, het inkomen en de opleiding van de
kinderen ligt laag. Er is weinig klassebewustzijn, wel een besef van
onrechtvaardigheid in de maatschappij, maar de klassevijand is onherkenbaar en
onbereikbaar geworden. Er is wel solidariteit met de buurt, geen behoren tot een
grotere gemeenschap.
Er is geen sprake van een Nivellierte Mittelstandsgesellschaft (Schelsky). De
sociale spanningen zijn afgenomen, maar het terugwijken van het oude
klassebewustzijn van de uitgestotenen heeft niet geleid tot participatie van
proletarische groepen in boven de klasse uitgaande gemeenschapsverbanden.
Het zou bij een dergelijke samentrekking van het beeld kunnen lijken, alsof een
verdere verhoging van het inkomen van weinig belang voor een opheffing van de
eerder omschreven armoede-situatie is. Om dit misverstand tegen te gaan, is het
nuttig te wijzen op enkele specifieke aspecten van de materiële kenmerken van de
onderzochte groep.
In de eerste plaats valt het op, dat de ongeschoolden een vergelijkbaar
gezinsinkomen bereiken als de geschoolden, dank zij overwerk, klusjes, en het werken
van echtgenote en kinderen. De televisie, de wasmachine en de ijskast worden niet
alleen op afbetaling gekocht. Ze worden ook betaald met opoffering van vrije tijd,
extra inspanning, vroegtijdig werken van de kinderen en van de moeder.
In de tweede plaats treft het, dat we bij deze categorie van laagbetaalden te maken
hebben met het vrijwel geheel ontbreken van spaargelden van enige betekenis. De
feitelijke onvrijheid, teweeg gebracht door het gemis van een financieel stootkussen,
de beperking in het veranderen van werkkring, de onmogelijkheid iets extra′s te doen,
het blijft, zolang de bezitloosheid voortduurt, kenmerk van de proletarische situatie.
In de derde plaats moet gewezen worden op het ontbreken van nadere gegevens
over de woonsituatie. Deze is buiten het onderzoek gehouden, maar de enquête, die
in ongeveer dezelfde periode werd gehouden door het Centraal Bureau voor
Huisvesting te Amsterdam, heeft duidelijk aangetoond, dat woningnood en
woningmisère weliswaar niet beperkt zijn tot de laagstbetaalden, maar daar toch veel
frequenter voorkomen dan onder de hogere inkomensgroepen. Vele duurzame
consumptiegoederen mogen dan blijkens de studie binnen het bereik zijn gekomen
van de laagstbetaalden, het belangrijkste duurzame consumptiegoed, een woning
van behoorlijke kwaliteit, ligt nog ver weg. En tenzij er een rigoureuze wending
wordt gebracht in de besteding van het nationale inkomen, zal het nog vele tientallen
jaren duren,
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alvorens een goede woning binnen het bereik van de massa van de laagbetaalden
komt, althans in de grote steden. En daarmede is tegelijk een der voornaamste
oorzaken van het voortduren van de armoede-situatie voor de lage inkomensgroepen
gegeven.
De verschillen tussen rijk en arm moeten uiteindelijk niet gemeten worden in
primaire inkomens, maar in besteed inkomen, in levenswijs en levensomstandigheden.
Op het gebied van het wonen zijn de verschillen enorm groot. Die verschillen liggen
in de woning zelf, maar evenzeer in de woonomgeving. De stedebouwkundige
verschillen in de bestaande woningvoorraad, de verschillen tussen villa met tuin en
driehoogachter in de revolutiebouw markeren de kapitalistische situatie, waaraan de
samenleving zich slechts langzaam ontworstelt.
Juist het voorbeeld van het stedebouwkundig en woningbouwbeleid kan duidelijk
maken, dat bij verdere groei van de welvaart de invloed van gemeenschapsorganen
op de besteding van het inkomen bepalend is voor een doorbreking van de uitzichtloze
afgeslotenheid van de lage-inkomensgroep. De platenspeler en de wasmachine
doorbreken de cirkel niet, een nieuwe woonwijk van hoge kwaliteit met adequate
recreatieve voorzieningen doet dat wel.
Op dit punt kan de tegenwerping worden gemaakt, dat de waargenomen
verschijnselen met betrekking tot het bestedingspatroon en het lage aspiratieniveau
de uitdrukking zijn van een intellectueel en geestelijk geringe potentie onder de
lage-inkomenstrekkers. Het is de redenering, die van oudsher in het sociale vraagstuk
naar voren is gebracht als argument om de zaken te laten zoals ze zijn. Met een beroep
op bijbelwoorden (‘De armen zult gij altijd bij u hebben’), erfelijkheidstheorieën en
waarneembare apathie onder ‘de laagste stand’ heeft het conservatisme telkens weer
gesteld, dat pogingen tot maatschappelijke integratie moesten afschampen op
‘natuurlijke’ ongelijkheid. In het populaire vocabulair was het argument tegen
loonsverhoging: de arbeiders brengen het toch maar naar de kroeg, en in onze dagen:
het wordt toch maar besteed aan onnutte dingen of ze worden er lui en veeleisend
van. Veel van dit soort argumentatie is verdwenen onder de invloed van een eeuw
maatschappelijke emancipatie. Socialisten hebben van Marx kunnen leren, dat de
verdammte Bedürfnislosigkeit kon worden teruggedrongen door werk van politieke
en maatschappelijke bewustwording.
Juist tegen de achtergrond van een snelle welvaartsstijging verdient de vraag echter
opnieuw te worden gesteld hoe het te verklaren valt, dat de materiële welvaartsstijging
niet heeft geleid tot een fundamentele wijziging in de leefsituatie van de laagbetaalden.
Eerder dan een argument tegen verdere verhoging van het materiële levenspeil daaraan
te ontlenen dringt de conclusie zich op dat de welvaartsstaat in zijn ontwikkeling is
blijven steken op het dode punt, waar de activiteiten van de overheid meer aan de
begaafden en de middengroepen dan aan de minderbegaafden en de ongeschoolden
ten goede komen.
Ontegenzeggelijk heeft de sociale revolutie, die in het begrip ‘verzorgings-
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staat’ wordt samengevat, naast een groei van de materiële welvaart meer
mogelijkheden tot beleving van gelijkwaardigheid teweeggebracht. Een grotere
spreiding van welvaart en een verkleining van relatieve inkomensverschillen. In een
drietal opzichten heeft deze ontwikkeling echter de merktekenen van de kapitalistische
situatie voor de lagere-inkomensgroepen niet weggewist. De trouwens nogal
bedrieglijke leuze ‘gelijkheid van kansen’ heeft door het wegnemen van financiële
barrières geleid in de richting van een beter benutten van aanwezige begaafdheid en
een ietwat vergrote verticale sociale mobiliteit.
Het compenseren van financiële hindernissen als vertaling van ‘gelijke kansen’
betekent op zich zelf echter niet meer dan het vervangen van de financiële ongelijkheid
door de ongelijkheid in begaafdheid. Van het voor ieder op gelijke wijze scheppen
van de mogelijkheid tot ontplooiing naar aard en karakter, is dus nog geen sprake.
Dit laatste houdt immers in, dat de minderbegaafde meer hulp en faciliteiten krijgt
dan de begaafde. Het omgekeerde is het geval. Men denke alleen maar aan het verschil
in vakantieduur tussen studerenden en werkende jongeren.
Naast deze gebleven rem op de ontsnapping aan de armoede-situatie moet gewezen
worden op de oligarchische structuur, die het ‘grote’ bedrijfsleven is blijven
kenmerken. De samenballing van economische macht aan de top van de
ondernemingen, die een sleutelpositie innemen in ons voortbrengingsproces, het
samengaan van bezit en zeggenschap bij de leiders van de grote ondernemingen, het
ontbreken van medezeggenschap van de factor arbeid in het ondernemingsbeleid,
dat alles laat een diepe kloof voortbestaan tussen de weinigen die het voor het zeggen
hebben en de velen die al of niet gelukkig afwachten wat voor en over hen beschikt
wordt.
Ten slotte vloeit de vervreemding, die ten opzichte van de economie en het
bedrijfsleven, waarvan men zozeer afhankelijk is, wordt ervaren, uit tot een
vervreemding van de maatschappij als zodanig. Een vereenzelviging van de lage
inkomenstrekkers met de belangen, inzichten en gedragingen van de leidende groepen
in onze samenleving is tegen deze achtergrond vrijwel uitgesloten. De integratie in
maatschappelijk verband in de zin van de aanvaarding van medeverantwoordelijkheid
voor doen en laten van leidende groepen en bestuur schampt af op het onvermogen
een gemeenschappelijkheid van belang te ervaren. Er is duidelijk een verband tussen
de lage waardering van parlement en bestuursinstellingen en de laagte van het
inkomen.
In de huidige samenleving is de positie van de laagstbetaalden niet wezenlijk
anders dan voorheen. Materieel zijn zij vooruitgegaan. Hun inkomenspositie is
verbeterd, volledige werkgelegenheid en sociale voorzieningen hebben de
bestaanszekerheid van deze groep wezenlijk verbeterd. Maar niettemin blijken zij
zich in sociaal en economisch opzicht nog in een onderlaag te bevinden; een positie
die zij slechts kunnen verlaten, indien radicale ingrepen in ons maatschappelijk bestel
plaatsvinden.
De maatschappelijke voorwaarden, waaronder de welvaartsgroei zich vol-
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trekt, wijzigen zich voortdurend onder invloed van de manier, waarop de overheid
haar bevoegdheden gebruikt, een belangrijk deel van het nationale inkomen besteedt
en aan de bestedingen in de particuliere sector richting geeft. Er zijn in de
maatschappelijke orde, als erfenis van het 19de-eeuwse kapitalisme, dominanten
gebleven, die een overwinnen van de tweedeling van de bevolking in arbeiders en
de rest belemmeren en de sociale positie van de ongeschoolden bevriezen.
Hervormingen, die deze erfenis opruimen, moeten vooral worden gezocht in drie
sectoren, te weten in de sfeer van vorming en onderwijs, op het gebied van de
democratisering van het bedrijfsleven en ten slotte op het terrein van bewuste
reconstructie van het sociale milieu door de overheid.
Een betere doorstroming in onze maatschappij, een beter en langduriger
schoolbezoek, het beter benutten van potentiële intellectuele reserves, kunnen een
vermindering van de economische en sociale ongelijkheid bevorderen. Verschil in
intelligentie zal uiteraard blijven bestaan. Waar het in wezen om gaat is dat dit verschil
in aanleg (zomin als andere verschillen) niet tot de huidige maatschappelijke
consequenties mag leiden. Daarom is in de eerste plaats de vorming in het geding
en ook de vorm van het onderwijs. Dit zal barrières moeten opruimen. Het huidige
onderwijs van de kinderen in de laagstbetaaldengroep vindt vaak plaats in oude
buurten en scholen, het brengt althans in de grotere gemeenten een duidelijke sociale
scheiding met zich mee.
Het aspiratieniveau is gering, soms zelfs door machteloosheid bij de onderwijsstaf.
Ook het lager technisch en het uitgebreid lager onderwijs zijn tot op zekere hoogte
klassegebonden en klassebindend. Een verbreding en verdieping van dit onderwijs
is niet voldoende. Een wezenlijke oplossing biedt alleen verandering van het
schooltype. Alle niveaus van onderwijs en zo mogelijk alle horizontale differentiaties
moeten in één complex worden verenigd; horizontale en verticale doorstromingen
moeten optimaal mogelijk zijn.
Langs deze weg zou het onderwijs de culturele basis van de ongelijkheid kunnen
aantasten, mits het algemeen vormend element in beroeps- en vakonderwijs wordt
vergroot.
Naast het veranderen van het typisch burgerlijk karakter van het voortgezet
onderwijs zal een voortgaande wijziging van bedrijfsbeleid, vakbondsbeleid en sociale
politiek in het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage kunnen leveren. In het rapport
wordt het ‘ondoordringbaar plafond boven de arbeiders’ geciteerd, waar Van Doorn
op wijst bij zijn analyse van de statusdiscrepantie tussen arbeiders en employés. Er
is hier een wederzijdse beïnvloeding van traditionele factoren binnen het bedrijf, die
verouderde indelingen overeind houdt en de arbeidersstatus fixeert. Alleen wanneer
het beleid in het bedrijf doelbewust gericht is op het relateren van status en
arbeidsvoorwaarden aan de functie, kan de verouderde scheidingslijn tussen arbeiders
en beambten worden overschreden. Een dergelijk beleid heeft uiteraard consequenties
voor de regeling van de interne vertegenwoordiging en
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het promotiebeleid in het bedrijf. Wordt het bedrijf gezien als een
samenwerkingseenheid, waaruit geen schakel gemist kan worden en het werk van
de portier even onmisbaar is als dat van de directeur, dan is de weg vrij voor een
andere mentaliteit in de onderlinge verhouding en is de basis van de gelijkwaardigheid
gegeven.
Op een dergelijke wijziging van de samenwerking binnen de onderneming zou
een verandering van de zeggenschap door een medebeslissingsrecht van de factor
arbeid moeten aansluiten. Gelukkig is er grote belangstelling voor een herziening
van de structuur van de onderneming. Een toetsing van het ondernemingsbeleid in
vitale vragen zowel binnen de onderneming door de ondernemingsraad als daarbuiten
door de vakbonden kan de onderneming weghalen uit de sfeer van onaanraakbaarheid,
waarin de massa van de werknemers vreemd staat tegenover de krachten en machten,
die in zo sterke mate zijn levenslot bepalen.
Ik wees er al op dat de sfeer van het bedrijfsleven voor een goed deel aansprakelijk
is voor de manier waarop de lagere inkomensgroepen de maatschappij als geheel
ervaren. Er is een nauwe onderlinge samenhang tussen vorming en onderwijs eerst,
het werkmilieu daarna en de instelling tegenover ‘de maatschappij’, het bestuur en
de democratische instellingen als resultante van de ervaringen op school en in het
bedrijf. De overheid beschikt over bijzondere mogelijkheden bij de vormgeving van
woning en leefmilieu: gemengde bebouwing in nieuwe wijken, verhoging van de
woningkwaliteit, recreatieve voorzieningen die met name voor de lagere
inkomenstrekkers grote ontplooiingskansen bieden.
Het overbruggen van de gesignaleerde kloof is stellig geen werk van korte adem.
Standsonderscheidingen, ridderorden in talloze gradaties, protocollaire precisie en
altijd weer nieuwe vrachten voer voor statuszoekers lijken soms een onoverwinlijke
berg bij het zoeken naar echte gemeenschapsvorming. De definitieve overwinning
van de ‘armoede’ zal eerst een feit zijn als we ook over deze berg heen zijn.
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De kosten van economische groei en het Nederlandse groeibeleid
‘The New Statesman’ schreef na het verschijnen van The Costs of Economic Growth:
‘Hoewel Dr. Mishan het punt zelf niet naar voren brengt, schijnt het boek de elementen
voor een aantrekkelijke politiek voor een partij van Links te bevatten.’ U kunt zich
voorstellen, dat ik met meer dan gewone belangstelling The Costs of Economic
Growth ben gaan lezen. Wie weet, was ik de bijbel van de progressieve concentratie
op het spoor. Na lezing vond ik toch, dat de vlinderdunne brochure, die in 1963 onder
de titel Om de kwaliteit van het bestaan verscheen, gelijksoortige elementen, maar
een meer consistente economische politiek bevatte dan Mishan′s guerrilla tegen de
groei-god1.
Natuurlijk vertonen de denkbeelden van Mishan, met name zijn verzet tegen de
economische groei als zodanig, verwantschap met een stroming, die vrijwel steeds
in de socialistische beweging aanwezig is geweest. Het sociaal-anarchisme heeft
zich gekenmerkt door afkeer van materiële vooruitgang. In een bepaalde periode
heeft Henriëtte Roland Holst zich tot tolk van deze gedachten gemaakt. Kenmerk
van het kapitalisme is het streven naar macht en rijkdom, kenmerk van het socialisme
is de overwinning van de winzucht en het bereiken van innerlijke vrijheid. Materiële
vooruitgang staat deze vrijheid in de weg. Daartegenover is de georganiseerde
sociaal-democratie opgekomen voor een andere maatschappelijke organisatie en
voor materiële lotsverbetering. Niet ten onrechte is er in de discussie rondom de
nadelen van de economische groei aan herinnerd, dat in het Westen het omhoog
schuiven van economische groei in de waardenhiërarchie niet zonder de invloed van
de planeconomie en de jacht op hoge groeicijfers in de communistische landen
plaatsvond. Trouwens aan het begin van die ontwikkeling staat de uitspraak van
Lenin na de oktoberrevolutie over socialisme, hetwelk zou bestaan uit arbeidsraden
en elektrificatie.
Als ik nog even voortga als iemand die zich verbonden weet met de
democratisch-socialistische traditie, dan meen ik, dat in het streven naar materiële
lotsverbetering een drietal voorbehouden met betrekking tot de groeidoelstelling
kunnen worden onderkend. Voorbehouden, die bij Mishan als vondsten terugkeren.
Ten eerste is er van oudsher het protest tegen het onbeperkt opofferen van menselijk
welzijn aan vergroting van de produktie, met andere woorden: de sociale kosten van
de produktie dienen in de beschouwing te worden betrokken. Ten tweede is er het
afwijzen van de consumptievrijheid als uitgangspunt van de vrije markteconomie.
Er is een streven naar afremmen van het gebruik van weeldegoederen en van de
‘conspicious consumption’ in de zin van Veblen. Dit uiteraard in nauwe
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samenhang met het verzet tegen de ongelijke inkomens- en vermogensverdeling.
Ten derde is er de afkeer van de mentaliteit van de naar onbeperkte groei strevende
maatschappij. The acquisitive society, de schraperige maatschappij, heeft Tawney
dit type samenleving in een onvolprezen analyse nu bijna een halve eeuw geleden
genoemd.

De wetgever en de grenzen van de groei
Ik ga op deze achtergronden ietwat uitvoerig in, omdat ik meen dat het juist een
gebrek aan historische zin voor de kritische invloed van socialistische denkbeelden
op de ontwikkelingsgang van het kapitalisme is, die Mishan de wezenlijke
problematiek uit het oog doet verliezen. Zijn suggestie alsof in het moderne
industrialisme onbeperkte, maximale groei de doelstelling zou zijn, is namelijk niet
houdbaar. Het is met name het ingrijpen van de wetgever geweest, die de economische
groei binnen zekere grenzen heeft bedwongen en allerlei sociale kosten van het
produktieproces aan de particuliere onderneming in rekening heeft gebracht. Dat is
een lang proces geweest. Aan het begin staat het verbod van kinderarbeid en de
arbeidswetgeving, die de ondernemer geleidelijk dwong voorzieningen te treffen ter
beveiliging van zijn werknemers.
Maar héél de sociale verzekeringswetgeving, waarin de onderneming ten dele
bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de werknemer als hij niet of niet
meer werken kan, is een voorbeeld van het althans gedeeltelijk in rekening brengen
aan de onderneming van de sociale kosten, die door de produktie worden veroorzaakt.
Verkorting van de arbeidsduur, beperkende regelingen voor ploegenarbeid, de
beperkingen van de hinderwet en van de gemeentelijke bouwverordeningen zijn even
zovele voorbeelden van beperkingen van een maximale groei, die de kostprijs voor
de onderneming hebben verhoogd. De onderneming betaalt via een matige
vennootschapsbelasting en een redelijk hoge inkomstenbelasting opnieuw een deel
van de kosten van complementaire voorzieningen, die zij aan de gemeenschap
veroorzaakt.
Er is dus van een onbegrensde, maximale groei geen sprake. Wel is er alle
aanleiding tot een fundamentele herwaardering van de wijze waarop de sociale kosten
van de economische groei in het groeibeeld tot gelding worden gebracht. Deze
aanleiding ligt in grote veranderingen in de technologie, het oprukken van de
procesindustrie, de aanslag op vroeger vrije goederen als zuiver water, lucht, stilte.
De vraag is of de onderneming voldoende wordt belast voor de maatschappelijke
nadelen, die zij veroorzaakt en hoe deze nadelen aan de onderneming in rekening
kunnen worden gebracht.
Op dit punt nu, meen ik dat wij in ons land ernstig tekort schieten en dat Mishan
verschillende keren in de roos schiet. Er is onder economen min of meer
overeenstemming dat de produktie zou moeten worden belast met de maatschappelijke
kosten, die ze veroorzaakt, opdat de prijzen een zuivere afspiegeling zullen vormen
van het maatschappelijk nut en de maat-
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schappelijke kosten. Dat is trouwens ook te vinden in de Nota inzake groei en
structuur van onze economie2, waar op verschillende plaatsen gepleit wordt voor het
toepassen van maatschappelijke-kostencalculatie in het kader van de
middellange-termijnplanning.
De vraag is hoe. Zoals reeds werd aangeduid, heeft de wetgever, waar het de
bescherming gold van de belangen van de werknemers via arbeidswetgeving, sociale
verzekerings- en gezondheidswetgeving evenwichtscheppend gewerkt. De gedachte,
dat door een wet op leefbaarheidsrechten, waarbij burgers compensatie-aanspraken
worden verschaft, het vraagstuk van de groeikosten kan worden opgelost en
misallocatie voorkomen, deel ik - met vele anderen - niet. Meer perspectief biedt
wetgeving die de externe nadelen, die bedrijven veroorzaken, aan strenge banden
legt. Het effect is gelijk: de wetgeving zal de kosten van de produktie verhogen en
de allocatie rechttrekken. We hebben in ons land op dit gebied een schrikbarende
achterstand. Het wetsontwerp tegen de verontreiniging van oppervlaktewater bevat
gelijk bekend een regeling, waarbij bedrijven gedwongen kunnen worden bij te
dragen in de kosten van bestrijding van waterverontreiniging. Het is zeker geen
afdoende regeling uit een oogpunt van de bescherming van leefbaarheidsrechten.
Dat komt omdat we vele jaren het vuile water over Gods akker hebben laten lopen
en veel water in Nederland vergiftigd is en stinkt.
Reeds jaren wordt gewerkt aan een wet op de luchtverontreiniging en de wering
van stank. Tot dusver zonder resultaat. Ik meende, dat de ervaringen opgedaan met
de vestiging van Mobil Oil in het Noordzeekanaalgebied een goede leerschool hadden
geboden voor een wettelijke regeling. Daar zijn immers - bij mijn weten - voor het
eerst op deze schaal met vereende krachten leefbaarheidseisen afgedwongen. Deze
betroffen zowel de constructie van de installatie, de toegestane emissie van SO2 als
het op kosten van dit bedrijf doen graven van een afwateringskanaal. Deze
voorzieningen zijn het bedrijf naar ruwe schatting op 10 à 15 pct. additionele
investeringskosten komen te staan. Of ze ‘afdoende’ zullen blijken, moet worden
afgewacht. Afdoende is in dit verband trouwens een variabel begrip. Het is de norm,
die een gemeenschap in wisselende omstandigheden zichzelf stelt. Hoe was het
mogelijk, dat deze voorzieningen tot stand kwamen? Zeker, er was bereidheid iets
te doen bij alle betrokkenen. Maar ik betwijfel of Amsterdam alleen bij machte zou
zijn geweest deze voorzieningen af te dwingen. In dit geval was echter de
medewerking van de provincie nodig in verband met streekplanaspecten en van het
Rijk in verband met de aanleg en financiering van een pijpleiding van de Nieuwe
Waterweg naar het Noordzeekanaal. Daarmee raak ik aan één van de kernpunten
van het vraagstuk van het door de overheid in rekening brengen aan bedrijven van
de sociale lasten, die zij veroorzaken. Dat kan alleen op basis van een voor allen
geldende nationale wetgeving. Een gemeentebestuur op z′n eentje staat vrijwel
machteloos.
Twee voorbeelden uit Amsterdam. Enkele jaren geleden werd op grond van de
gemeentelijke bouwverordening een regeling getroffen, waarbij een eigenaar die
woonruimte wenste te veranderen in bedrijfsruimte, daarvoor
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een bepaald bedrag in de gemeentekas moest storten. Een zinnige en doeltreffende
maatregel uit een oogpunt van sociale-kostencalculatie. Een bedrijfsruimte bezorgt
meer verkeer en meer kosten aan de gemeente, meer last ook aan de buren en daarom
dient dus meer betaald. De regeling overleefde verschillende gerechtelijke procedures,
maar was weinig effectief bij het bestaan van concurrentie van gemeenten zonder
een dergelijke regeling.
Een tweede voorbeeld. In Amsterdam is geruime tijd gewerkt aan de voorbereiding
van een regeling, die erin voorzag dat bij nieuwbouw van bedrijven en kantoren deze
een bepaald bedrag in de gemeentekas moesten storten voor zover ze niet op eigen
terrein voorzagen in parkeerruimte voor een redelijk deel van de auto′s die deze
bedrijven zouden aantrekken. Opnieuw een staaltje van juiste sociale-kostencalculatie:
bedrijfsvestiging betekent de noodzaak van parkeerruimte. Als de bedrijven er zelf
niet voor zorgen, moet de gemeente het doen en dat behoren de kostenverwekkers
te betalen. Deze regeling is, naar ik meen, evenzeer stukgelopen op de onmacht van
een gemeente om sociale kosten te calculeren als andere dat niet doen.
Sociale-kostencalculatie is op grote schaal gewenst, mogelijk en uitvoerbaar, mits
ze berust op nationale wetgeving. Dat geldt in het bijzonder voor het gemotoriseerde
verkeer. Parijs kon zich - in z′n betrekkelijke monopoliepositie - reeds vroeg in de
ontwikkeling van de motorisering vérgaande beperkende bepalingen voor het zware
vrachtvervoer veroorloven. In onze binnensteden is het niet of nauwelijks gelukt als
gevolg van het ontbreken van enige overkoepelende regeling. Dat brengt mij tot een
enkele opmerking over één van de belangrijkste aspecten van het Nederlandse
groeibeleid en wel de sociale-kostencalculatie van het wegverkeer.
Mishan vuurt hier zijn giftigste pijlen af. Hij legt direct verband tussen de
ongeremde wijze, waarop tegen te lage kosten de auto over ons heen gekomen is en
de ontwrichting van onze steden. Voor Mishan is de auto in het algemeen de vijand.
Voor mij niet. Ik heb hier enig recht van spreken, want ik heb vele jaren terug al eens
betoogd, dat de culturele voordelen van de auto, voor de recreatie en voor de
gezinsintegratie moeilijk te overschatten zijn. Maar ook zonder de auto als vijand te
zien en met erkenning van het arbitraire karakter van dergelijke calculaties, geloof
ik er niets van, dat de uitgaven van Rijk en gemeenten ten bate van het verkeer
ongeveer in evenwicht zijn met de belastingen, die het verkeer opbrengt. Want - en
nu spreken mijn bevindingen als lid van het bestuur van een vrij grote gemeente mee
- het valt niet te loochenen dat de massale groei van het autogebruik onze steden uit
hun voegen heeft gewrikt. Leven met de auto - en het aantal zal nog verdrievoudigen
onder het huidige prijzenstelsel - vereist de vrijwel totale reconstructie van onze
steden. En daar zijn miljarden mee gemoeid. Eén illustratie. De Amsterdamse
gemeenteraad gaat binnenkort beslissen over de aanleg van een metro: kosten
ongeveer drie miljard. Als de raad verstandig is, doet hij het. Maar waarom is deze
enorme investering nodig? Om de tram van de straat te halen en de auto′s althans
het voortbewegen buiten de spits mogelijk te maken. Om te voorkomen dat een
historische
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binnenstad in een periode, waarin het vervoer per auto een belangrijk wapen is in de
economische concurrentie, het loodje legt.

Een consequente sociale-kostencalculatie is nodig
Sprekend over het behoud en de reconstructie van onze steden en de mogelijkheid,
die tot een goed eind te brengen, moet ik nadrukkelijk op één aspect wijzen. Het
gehele vraagstuk van de sociale-kostencalculatie is juist voor het gemeentelijk beleid
van vitaal belang, omdat het immers de gemeentelijke overheid is, die in eerste aanleg
met de gevolgen van de groei voor het milieu te maken krijgt. Het komt mij voor,
dat toepassing van sociale-kostencalculatie onuitvoerbaar blijft, indien de gemeente
niet de stedelijke bouwgrond in eigendom verwerft. Juist het erfpachtstelsel schept
een goede mogelijkheid om bedrijven voortdurend te confronteren met de sociale
kosten, die zij veroorzaken. In Amsterdam werkt het erfpachtstelsel sinds driekwart
eeuw goed. Maar het heeft altijd onder de druk gestaan van het feit, dat het slechts
voor een deel van de bouwgrond in de gemeente gold, en van het ontbreken van
gemeentelijk grondeigendom in aangrenzende en andere vrij grote gemeenten.
Een landelijke regeling van stedelijke grondverwerving en grondbeheer zie ik als
een belangrijke voorwaarde tot het in rekening brengen aan ondernemingen van de
sociale kosten, die zij veroorzaken. Het wetsontwerp-Samkalden tot herziening van
de waarderingsvorm in de onteigeningswet beoogde mede de voorwaarde daartoe te
scheppen. Het intrekken van dit wetsontwerp door het huidige kabinet beschouw ik
als één van de meest regressieve daden van dit kabinet. Overigens zou het logische
complement van gemeentelijke grondverwerving zijn een verbod van verkoop van
eenmaal verworven grond en een uniformering van de voorwaarden waaronder grond
wordt uitgegeven, m.a.w. een landelijk erfpachtstelsel met tariefdifferentiatie.
Zoals landelijke regelingen nodig zijn om tot verantwoorde toerekening te komen
binnen de sfeer van de lagere publiekrechtelijke lichamen, zo zijn internationale en
voorop Europese regelingen nodig om tot een bevredigende bescherming te komen
ten aanzien van de externe nadelen van grote economische eenheden, die aan
internationale mededinging blootstaan. Een goed voorbeeld is de lawaaihinder van
Schiphol. Daargelaten de vraag of bij de situering van Schiphol voldoende rekening
is gehouden met de snelle komst van de straalvliegtuigen, is het buiten kijf dat een
bedrijf als Schiphol in ligging, outillage en toegestane lawaaimaxima zeer gevoelig
is voor internationale concurrentie. Tegengaan van lawaaihinder vraagt dus een
overeenkomst tussen de grote Westeuropese luchthavens met betrekking tot hun
externe effecten. Dergelijke overeenkomsten zijn nog niet in zicht. Integendeel, er
is in West-Europa tussen havens, luchthavens, staalbedrijven en meerdere projecten,
waarbij niet uitsluitend economische motieven een rol
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spelen, een harde concurrentiestrijd gaande. In die strijd proberen ondernemingen
zoveel mogelijk kosten op de gemeenschap af te wentelen en die gemeenschap is
dikwijls maar al te graag bereid de helpende hand te reiken, ter wille van de
werkgelegenheid en met de hoop, dat alles wat nu beneden sociale kostprijs wordt
weggegeven, later met rente en interest zal terugvloeien. En intussen knijpen we de
neus een beetje toe, stoppen de oren van tijd tot tijd dicht en slikken dapper de
gevolgen van de kostprijsvervalsing door de keel.
Trekken we een voorlopige conclusie: consequente toepassing van
sociale-kostencalculatie zal leiden tot verhoging van de kostprijs van bedrijven met
belangrijke externe nadelen, zal de groei van deze bedrijven afremmen, kan de groei
in termen van nationaal inkomen per hoofd verminderen en kan in een open economie
als de onze nadelige werkgelegenheidseffecten hebben. Of we dat willen is een
politieke keuze. Een kwestie van afweging van het tempo van materiële vooruitgang
tegen herstel en behoud van de leefbaarheid.
Ten aanzien van een aantal keuzemogelijkheden heb ik geen twijfel. Zo aanvaard
ik dat de totstandkoming van een stringente wetgeving op de verontreiniging van
lucht, water en bodem een zekere afremmende werking op de groei, zoals wij die nu
plegen te meten, zal hebben. Zo aanvaard ik, dat we ter wille van de ontwikkeling
van de regio′s, ik denk aan Limburg en het Noorden, iets van het tempo van onze
nationale groei prijsgeven. In beide gebieden is én de werkgelegenheid én de
sociaal-culturele spankracht van het gewest in geding. Zo aanvaard ik ook, dat ter
wille van de opvoering van de ontwikkelingshulp eventueel enige vertraging in de
groei optreedt.
Op langere termijn beschouwd meen ik, dat in Nederland een consequente
sociale-kostencalculatie nodig is. Ze zal moeten worden toegepast met één oog
permanent gericht op het werkgelegenheidseffect. In dit verband kan de vraag niet
worden ontgaan, in hoeverre de technologische ontwikkeling op wat langere duur
gezien tot uitstoting van ongeschoolden en eenzijdig geschoolden gaat leiden.
Toepassing van sociale-kostencalculatie zou - wanneer dit dreigt - naar mijn mening
vergen, dat het arbeid vervangende bedrijf belast wordt met onderhouds- en
herscholingskosten van elders te plaatsen werknemers. Het kan het tempo van
toepassing van technologische vooruitgang afremmen en de groei drukken, maar het
kan evenals arbeidstijdverkorting de uitdrukking zijn van het welzijn, dat we boven
de groeimaxima stellen.
Een enkele opmerking over de aanval, die Mishan richt op de soevereiniteit van
de consument als regulator van de economische groei. Mishan ziet vermindering van
de groei niet als een ernstig probleem, want veel van de massaconsumptiegoederen,
die de groei binnen het bereik van velen heeft gebracht, ziet hij als zinloze
beuzelarijen. Dat is een nogal arrogant standpunt, voor zover het voorbijgaat aan de
vergroting van menselijke keuzevrijheid, die met de groei van de consumptie gepaard
is gegaan. Er staat wel tegenover dat een flink deel van de produktie uitsluitend
voorziet in door het bedrijfsleven met veel kunst- en vliegwerk geschapen behoeften.
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Het paradoxale van de situatie, waarin de consument zich bevindt is dat de veelheid
van keuzemogelijkheden, van variëteiten en substituten hem de uitoefening van zijn
keuzevrijheid belemmert. Terwijl de consument door allerhande marktanalytische
telescopen wordt begluurd beschikt hij zelf niet over de meest primitieve apparatuur
om zijn tegenpartij te observeren. De werking van het niet geringe apparaat van
sales-promotion en reclamecampagnes vraagt dringend om toetsing. In de Nota inzake
groei en structuur van onze economie is in dit verband het voornemen van de
toenmalige minister kenbaar gemaakt om aan enkele onafhankelijke deskundigen
een opdracht te verstrekken voor een onderzoek naar de kosten van de reclame en
de prijsverhogende invloed die daarvan kan uitgaan enerzijds en de informatieve
betekenis van de reclame voor de consument anderzijds. Ik betreur het dat een
dergelijke opdracht niet is verstrekt.
Maken we de balans op. In het Nederlandse groeibeleid is bewust en onbewust op
allerlei wijze met de externe effecten van economische groei rekening gehouden.
Dat is gebeurd via de sociale wetgeving, de Hinderwet, de bouwverordeningen, de
wetgeving op de ruimtelijke ordening. De bewuste beïnvloeding van de structuur
van onze economie, zoals die in de Nota uit 1966 naar voren komt, is bedoeld als
een reële bijdrage tot beperking van externe nadelen. Dat geldt met name voor het
regionale beleid. Het met economische offers tot ontwikkeling brengen van buiten
de economische golfstroom geleden delen van het land is immers een bewuste keuze
voor het inbouwen van welzijnselementen in de groeidoelstelling. Ruimtelijke
ordening en groeibeleid gaan hier hand in hand.

Kritischer hantering van de groeinorm gewenst
Hoewel het besef van de sociale kosten van de groei dus niet vreemd is aan het
Nederlandse groeibeleid, is er alle aanleiding om tot een kritischer hantering van de
groeinorm te komen. Daartoe moet het begrip nationaal inkomen uit de nationale
rekeningen onder het röntgenapparaat worden gelegd. De voorzieningen ten behoeve
van de 300.000 verkeersongevallen op de openbare weg per jaar, die in de statistiek
een niet onbelangrijk deel van onze welvaartsgroei manifesteren, kunnen als voorbeeld
dienen. Nodig is een consequent toegepaste sociale-kostencalculatie van
bedrijfsvestiging en bedrijfsuitbreiding. Over de wijze waarop dit zou kunnen
gebeuren en de elementen die daarbij in rekening dienen te worden gebracht, heb ik
een en ander gezegd. Het zal u niet verwonderen, dat ik tot deze elementen ook reken
een gelijkmatiger verdeling van inkomens en vermogens, ook wanneer dit zou leiden
tot enige druk op de spaarquote en daarmee op de maximale groei.
Het vraagstuk van toepassing van de sociale-kostencalculatie kan niet worden
losgezien van de organisatie van de economische beslissingen, met name van de
investeringsbeslissingen in onze economie. Het zijn vooral de milieuverontreiniging,
de verkeerscongestie en de regionaal ongelijke groei,
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die het zicht hebben gegeven op de latente spanning tussen maatschappelijke en
sociaal-economische rentabiliteit. Die spanning kan worden opgeheven door
dwingende voorschriften van de wetgever, met name op basis van de Wet op de
ruimtelijke ordening en van de zo achtergebleven en dringend nodige wetgeving ter
bescherming van het milieu. Maar de wet kan niet alles. Zij kan verbieden, maar
nauwelijks stimuleren.
Het is tegen deze achtergrond, dat in het in 1959 verschenen rapport van de Wiardi
Beckman Stichting Hervorming van de onderneming een pleidooi is gevoerd voor
de aanvulling van de raden van commissarissen van grote ondernemingen met
commissarissen algemeen belang. Het zou de specifieke taak van deze commissarissen
zijn om op te komen voor de sociale-kostencalculatie en de presentatie van de externe
voor- en nadelen van ondernemingsbeslissingen. Het behoeft nauwelijks betoog, dat
naar het mij voorkomt deze gedachte in het licht van de gestegen belangstelling voor
de externe effecten nieuwe actualiteit heeft gekregen. Ik ben mij intussen bewust,
dat veranderingen in de allocatie, die het gevolg zullen zijn van een consequente
toepassing van sociale-kostencalculatie in de Nederlandse economie slechts met
omzichtigheid kunnen worden aangebracht, wil de doelstelling van volledige
werkgelegenheid niet in het gedrang komen. Ons land maakt deel uit van de westerse
economie en staat daarin aan alle weer en wind bloot. Deze westerse economie
vertoont grote defecten. Ze besteedt meer voor ruimtevaart dan voor
ontwikkelingshulp. Ze kent grootscheepse verspilling, bijv. in de auto-industrie, naast
schrikbarende armoedegebieden. Ze is gevangen in een wedloop in de toepassing
van technologische ontwikkelingen - zie de supersonische luchtvaart - en accepteert
tegelijk ernstige tekorten in haar sociale diensten.
Ik beschouw de roep om re-allocatie van produktieve krachten op grond van
maatschappelijke kosten en nut als een gemotiveerd protest tegen deze situatie. Het
zal u niet verwonderen dat ik mét Tinbergen oplossingen alleen voor mogelijk houd,
indien de gemeenschap meer dan nu het geval is, gaat beslissen over de aanwending
van de produktiemiddelen, van grond, kapitaal en arbeid, en daarmee over wat, waar
en hoe geproduceerd zal worden. Daar ligt de essentie van de economische politiek.
De aanval op de groeidoelstelling als zodanig leidt gemakkelijk van deze hoofdzaak
af. Verbetering van het materiële voorzieningspeil is terecht nagestreefd en moeten
we blijven nastreven. De veranderingen, die twee industriële revoluties tot stand
hebben gebracht, kunnen niet ongedaan worden gemaakt. De mensen zijn naar de
stad getrokken en een geürbaniseerde samenleving kan alleen in stand blijven als zij
zich voortdurend vernieuwt. En vernieuwing vooronderstelt groei. Het proces is
onomkeerbaar. Het blijft waar, dat we groei nodig hebben om de gevolgen van de
groei op te vangen. De Nota concludeerde ‘dat er aanleiding is in de komende periode
te streven naar een hoog groeitempo’. Ik onderschrijf die conclusie na mij opnieuw
rekenschap te hebben gegeven van de kosten van de economische groei. Ik voeg er
alleen aan toe dat de kosten van de groei wel volledig betaald moeten worden door
de veroorzakers van de kosten.
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Eindnoten:
1 Zie mijn eigen bijdrage aan Om de kwaliteit van het bestaan.
2 Nota inzake groei en structuur van onze economie werd op 26 oktober 1966 ingediend door het
toen al demissionaire kabinet-Cals.
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De smalle marge van democratische politiek
Politiek was in Nederland wel een erg ondoorzichtig bedrijf geworden. Zo werd de
manier waarop meestal kabinetten tot stand plachten te komen terecht als
oncontroleerbaar geknutsel van enkelingen gezien. De vrijblijvende opstelling van
partijen vóór verkiezingen kwam neer op de afdracht door de kiezer van zijn stem
zonder controle op het gebruik daarvan. De veelheid van partijen belemmerde eens
te meer het zicht van de kiezer op een duidelijke beleidskeuze.
Het verzet tegen de uitholling van onze parlementaire democratie heeft de afgelopen
paar jaar tot een reeks pogingen geleid daarin verandering te brengen. Maar zo kort
voor de verkiezingen (1971) ziet het er naar uit dat de situatie waarin de kiezer zich
zal bevinden weinig verschilt van die in februari 1967. Zo mogelijk nog verwarder
en onoverzichtelijker.
Om te beginnen kan men er vrij zeker van zijn dat het aantal partijen dat zal
meedingen dichter bij de dertig dan bij de twintig zal liggen. De drie confessionele
partijen zullen hun programs op elkaar laten gelijken. Maar ze zullen zich niet
uitspreken hoe ze denken een meerderheid te bereiken. Ze zullen wel aan de VVD
blijven vastzitten maar een deel van de confessionelen zal zeggen dat het program
van de PvdA hun meer aanspreekt. Links zal terecht zeggen dat het voor of tegen de
voortzetting van het kabinet-De Jong gaat, waarop de confessionelen zullen bezweren
dat ze best iets anders willen dan dit kabinet. Ze zullen zeggen dat ze allerlei dingen
beter en progressiever willen doen dan het kabinet-De Jong en dat ze open staan voor
samenwerking met de PvdA. Als die maar zou willen. Nogal schijnheilig hebben de
voorzitters van de confessionele partijen nu al verklaard dat ‘een keuze van een
regeringspartner voor de verkiezingen er niet meer inzit’.
Aangenomen dat D′66 bereid is tot enkele afspraken met de linkse oppositie zal
iets wat op een progressieve concentratie zou kunnen lijken op zijn minst geflankeerd
worden door Kabouters en DS′70, die daarvan om toch wel enigszins uiteenlopende
redenen geen deel willen uitmaken. Buiten de traditionele getuigenispartijen ter
linker- en ter rechterzijde mag men zeker rekenen op het optreden van
belangengroeperingen van het type bejaarden- en ongehuwden-partij.
Aangezien links van oudsher kwetsbaarder is voor een versplintering als die wij
nu beleven dan rechts, is er van een werkelijke strijd om de politieke macht onder
die omstandigheden nauwelijks sprake. Dit betekent dat de kiezers amper het gevoel
kunnen hebben dat zij door hun stem uit te brengen werkelijk iets veranderen aan de
politieke machtsverhoudingen. Ze zullen in

Joop den Uyl, Inzicht en uitzicht

146
groten getale thuis blijven. Sinds de opkomstplicht is afgeschaft, komen de kiezers
alleen nog naar de stembus als zij menen dat hun stem ook telt. Of liever alleen de
kiezers die dat menen komen naar de stembus. Dus is er weinig reden om aan te
nemen dat velen die bij de Staten- of de Gemeenteraadsverkiezingen de interesse
niet konden opbrengen, dit bij de Kamerverkiezingen straks wel zullen doen.
En zo zitten we gevangen in een enorme vicieuze cirkel.
Een hoog percentage thuisblijvers zal het gezag van het parlement en van het
parlementaire stelsel verder verzwakken. Al die praters op het Binnenhof, zo zeggen
de uitgesproken of gecamoufleerde tegenstanders van het parlementaire stelsel - en
dat zijn er velen - vertegenwoordigen op zijn best tweederde van de kiezers. Neem
ze niet te ernstig. Zoek het liever waar de directe actie is. En de Kamer, nu met
vijftien, straks met misschien twintig groeperingen, toch al niet blakend van
zelfvertrouwen, zal in feite haar greep op de regering verder zien verslappen. En dan
komen er misschien weer nieuwe partijen om een einde te maken aan een teveel aan
partijen.
Nee, zo beschouwd, zitten de behoudenden op fluweel. Want buitenparlementaire
acties mogen dan wel prikken en soms pijn doen, zij raken bijna altijd zaken van het
moment en zelden fundamentele verhoudingen. Resultaten mogen soms spectaculair
zijn, in het geheel van de maatschappelijke verhoudingen gezien zijn zij vluchtig en
voorbijgaand. Rechts, lijkt het, behoeft voorlopig geen wezenlijke aantasting van
zijn machtspositie te vrezen.
Naar aanleiding van het in discussie komen van de anti-KVP-resolutie1 van de PvdA
merkte vice-voorzitter A. van der Louw op: ‘De zaak zit flink vast.’ Daarin heeft hij
gelijk. Zoals de zaken er nu voorstaan, dreigt wat bedoeld was om de kiezer meer
macht te geven uit te lopen op een nog grotere machteloosheid.

PvdA als spil
Een dergelijke gang van zaken verplicht links zich ervan rekenschap te geven hoe
de impasse kan worden doorbroken. De positie van de PvdA is daarbij uiteraard in
het geding. Zij kan haar rol als politieke partij alleen spelen als zij macht weet te
vormen om haar program ten uitvoer te brengen. Zij is erfgename van de SDAP, van
Vrijzinnig Democraten en van Christen-Democraten en als zodanig hoedster van een
brede radicale traditie. Zij kan erop bogen na de oorlog de spil te zijn geweest in de
strijd voor grotere sociale gelijkheid, welvaart en zekerheid in ons land. Zij mag een
belangrijk deel van de grote verbetering van de naoorlogse levensomstandigheden
van gewone mensen op haar credit schrijven. Toch wordt haar betekenis niet in de
eerste plaats bepaald door wat zij in het verleden gedaan heeft, maar door haar
program en beleid voor vandaag, morgen en overmorgen.
Tot de dingen die ook duidelijk zijn geworden door de verkiezingen van de
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staten en raden in het voorjaar is, dat het kleine kwart van de stemmen die de PvdA
in ′66, ′67 en ′70 kreeg, de overvangbare kern uitmaakt van de kiezersmacht waarop
een links beleid in Nederland kan worden gebouwd. Daarom is de huidige fase van
zo beslissend belang voor deze partij. Zonder een sterke PvdA valt niet te zien hoe
in Nederland een meerderheid van vooruitstrevenden tot stand kan komen. Evenmin
valt in te zien hoe zonder een dynamische en stuwende PvdA de crisis in onze politiek
kan worden overwonnen. Maar, zoals boven aangestipt, zijn de resultaten tot dusver
gering. Er is dus alle reden om de oorzaken van het stagneren van de politieke
vernieuwing tot dusver te onderkennen en het beleid voor de komende jaren scherp
te markeren.
De PvdA kan zich na alle wisselingen en verschuivingen van de laatste jaren weinig
experimenten meer veroorloven. De gewone man is er duizelig van. Om helderheid
te scheppen is het nu eerst nodig na te gaan hoe de huidige impasse is ontstaan.
In 1966 ontstonden zowel D′66 als Nieuw Links, vrijwel gelijktijdig, en voor een
belangrijk deel door overeenkomstige motieven gedreven.
In 1967 kregen de radicale bewegingen binnen de confessionele partijen vorm en
inhoud. Zij mikten aanvankelijk op een zodanige omvorming van hun partijen, dat
die bereid zouden zijn zich voor de verkiezingen op de uitvoering van een progressief
program met progressieve groeperingen vast te leggen. Toen dit met name bij de
KVP niet mogelijk bleek, trad in 1968 een deel van de radicalen uit en ontstond de
Politieke Partij Radicalen. Eerst twee jaar later ging een deel van de AR-radicalen
dezelfde weg. Zij besloten in meerderheid voorshands niet tot aansluiting bij de PPR
omdat zij aan een duidelijk confessioneel partij-type wensten vast te houden.
De PSP kreeg te maken met tegenstellingen tussen een principieel pacifistische en
een revolutionair socialistische vleugel en zag haar aanhang ineenschrompelen.
Op het ontstaan van D′66 hebben verschillende motieven ingewerkt. In de eerste
plaats het gebrek aan openheid van het bestaande politieke bestel en de behoefte aan
nieuwe democratische vormgeving. Daarnaast was D′66 van begin af een trefpunt
van jonge middengroepen voor wie de VVD te oudbakken en te kapitalistisch was en
de PvdA te veel aan arbeiders deed denken, te ideologisch en traditioneel. Voor de
helft werd D′66 dus een beweging voor democratisering, voor de helft een herleven
van de vroegere vrijzinnig-democratische bond. Maar die twee helften verdragen
elkaar slecht. Als een beweging voor democratisering zou een D′66 uitnemend hebben
kunnen werken binnen de bestaande partijen. Het blijft trouwens zonde en erg jammer
dat de PvdA zozeer een beeld van zelfgenoegzaamheid en afgeslotenheid heeft kunnen
opleveren dat D′66 buiten haar kon bestaan. Want een beweging voor democratisering,
die als politieke partij gaat optreden neemt daarmee een zware hypotheek op zich.
Als politieke partij die zich in alle sectoren van beleid moet uitspreken, is D′66
geworden tot een groep tussen PvdA en VVD in, meestal dichter bij de PvdA dan bij
de VVD. En dat is
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verheugend. Op het gebied van de democratisering is het werk van D′66 zeker
vruchtbaar geweest. Zonder haar valt sterk te betwijfelen of de PvdA nu de gekozen
burgemeester op haar program zou hebben. Maar buiten de democratisering leidt het
zoeken naar een eigen identiteit van D′66 meestal tot kunstmatigheid. Daar is
eenvoudig geen plaats voor D′66. Daar schuilt een stukje tragiek in maar dat verandert
niets aan de feiten.
Het niet links of rechts willen zijn, het hardnekkig afwijzen van ideologische
bindingen en verwortelingen, heel het inmiddels weer verblekend pragmatisme maakt
een wat verkrampte indruk. Men moet voor D′66 hopen dat het zich zal bepalen tot
haar rol van vernieuwer van het politieke bestel. Voor mij staat daarbij vast dat op
het punt van staatkundige vernieuwing tussen D′66 en de PvdA tot overeenstemming
gekomen zal moeten en kunnen worden.
Dat de PPR na haar moedige start tot dusver geen grotere aanhang heeft weten te
verwerven, is ook voor mij persoonlijk een grote teleurstelling geweest. De grenzen
van haar wervingskracht onder de traditionele KVP-aanhang verdienen nadere
overweging. Zij hebben stellig te maken met het ongeloof in de doeltreffendheid van
kleine groeperingen en met de beduchtheid voor experimenten onder de aanhang
van de confessionele partijen. Het zijn in wezen dezelfde weerstanden waarop eerder
de pogingen tot verdere doorbraak van de PvdA onder de confessionele kiezers zijn
blijven steken. Het overwinnen van deze weerstanden is de sleutel voor progressieve
machtsvorming en daarom dient er nader bij te worden stil gestaan.
Het magere resultaat van al deze vernieuwingsbewegingen heeft ertoe geleid dat
een alternatief ontbreekt, althans een alternatief dat de kiezer het besef geeft dat hij
door te stemmen ook iets aan de machtsverhoudingen kan veranderen. Dat gebrek
aan alternatief vormt een bedreiging voor de parlementaire democratie.

Buitenparlementaire acties
In dit verband is het nodig ons bezig te houden met de verzwakking van de
parlementaire democratie en de snelle groei van buitenparlementaire acties. Er heerst
rondom het begrip buitenparlementaire actie nogal wat misverstand. De idee van de
parlementaire democratie heeft nooit berust op de gedachte dat uitsluitend in en door
de volksvertegenwoordiging democratische besluitvorming tot stand kan komen.
Die besluitvorming is steeds gevoed en gestuwd door acties in de samenleving.
Buitenparlementaire actie in deze zin is de eigen activiteit van burgers en groepen,
zonder welke een parlement niet kan functioneren. Deze acties zijn geleidelijk in
intensiteit toegenomen. Naarmate de samenleving organisatorisch ingewikkelder
werd, zijn meer organisaties zich als pressiegroepen gaan gedragen. Hun doel was
druk uit te oefenen op parlement en regering om hun eisen ingewilligd en hun
belangen behartigd te krijgen. Zo gedragen zich alle mogelijke verenigingen van on-
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dernemers, werknemers en consumenten. En niet alleen in de laatste jaren. Een
klassiek voorbeeld van buitenparlementaire actie van deze aard is de manier waarop
al in de tweede helft van de jaren vijftig de ‘denivellering’ is afgedwongen. Begonnen
bij onderwijzers en leraren hebben allerlei groepen van hoger geschoolde employés
en beoefenaren van vrije beroepen een extra inkomensvergroting gedaan weten te
krijgen, bekroond door de succesvolle actie van de topambtenaren.
Het eigen initiatief van kleine groepen, die met onorthodoxe middelen de aandacht
vestigen op misstanden, is een gevolg van het feit dat er dank zij welvaartsgroei
‘meer tijd en energie beschikbaar is voor het naar voren brengen van eigen
opvattingen’1. Als middel van verzet tegen de saaiheid en de verveling, die kenmerk
leken te worden van de sociale verzorgingsstaat, is dit uitermate welkom.
De problemen uit een oogpunt van democratie ontstaan pas als de actiegroepen
zich gaan bedienen van onwettige middelen dan wel er bewust op uit zijn het
parlement buiten spel te zetten. Bij het gebruik van onwettige middelen is er een
smalle marge van wat eigenlijk niet mag, maar soms kan worden aanvaard ter wille
van de nood, die de wet breekt. Als wettige middelen zijn uitgeput tegenover een
kennelijk onredelijke tegenstander of waar de vrijheid van anderen niet wezenlijk
wordt aangetast, kan bijvoorbeeld een bezetting soms onder de spelregels van de
democratie worden gerekend. Ik heb de bezetting van de senaatskamer in Tilburg
aanvaard als een verlengde demonstratie en die van het Maagdenhuis afgewezen als
een poging door eigen richting met een wezenlijke ingreep in de vrijheid van anderen
bepaalde eisen af te dwingen.
De meeste rechtsregels zijn geschreven ter bescherming van de zwakken. Wie de
wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste. De wet
is, naar de uitspraak van Tawney, de moeder van de vrijheid. Juist socialisten doen
er goed aan zich dat voortdurend bewust te zijn. Een groot deel van onze wetgeving
is tot stand gekomen tegen het verzet van machtsgroepen in. Dagelijks behoeven
duizenden zwakkeren bescherming van hun rechten met een beroep op de wet.
Veel grotere gevaren treden aan het licht waar acties worden gevoerd met de
bedoeling de wet te frustreren om daarmee de overbodigheid van het parlement te
bewijzen. Dan is sprake van anti-parlementaire acties, zoals in de conflictstrategie
van de studentenvakbeweging tot uitdrukking is gebracht.
Zelden wordt het parlement zonder meer afgeschreven, meestal wordt het als
(tijdelijk) onbruikbaar ter zijde geschoven. Een voorbeeld daarvan is de beschouwing
van Arend Voortman in Interlinks (juni 1970). Hij spreekt over ‘het wereldvreemde
Binnenhof’, over ‘het (voorlopige?) faillissement van de parlementaire democratie.
Een “democratie” van oligarchische partij-elites, die zich gezamenlijk beijverd
hebben... tot het verhullen van conflicten om wezenlijke zaken en die gezamenlijk
verantwoordelijkheid dragen voor het uitblijven van wezenlijk politieke oplossingen’.
In de gedachtengang van de
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schrijver is het dan logisch, dat hij spreekt over ‘het stemhok’.
De kern van anti-parlementarisme is het niet accepteren, dat de meerderheid beslist.
Daarop berust het historische verzet van de oude elites tegen het algemeen kiesrecht
en het verschaffen van beslissende invloed aan een volksvertegenwoordiging, gekozen
op basis van de regel: ieder een gelijke stem.
Daarop berust ook het verzet voortvloeiend uit de marxistische gedachtengang
van de dictatuur van het proletariaat of van minderheden, die geen kans zien door
overtuigen en invloed winnen tot meerderheid te worden.
Zeker, ook de parlementaire democratie kan ontaarden wanneer een meerderheid
van haar macht gebruik maakt om minderheden te onderdrukken. Respect voor
minderheden, het beschermen van de rechten van minderheden behoort tot de
bestaansvoorwaarden van democratie. Daarom devalueerde het Gaullisme de
democratie en daarom is elke democratie waarin een alternatief dreigt te gaan
ontbreken in gevaar.
De PvdA is als democratisch-socialistische partij gestempeld door haar aanvaarding
van de vertegenwoordigende democratie als voertuig om maatschappelijke
hervormingen tot stand te brengen. Juist omdat onze democratie een gebrekkige en
onvoltooide democratie is, die in het bedrijfsleven, het onderwijs, de krijgsmacht en
op weer wat andere wijze ook in de rechtspraak nog onvoldoende tot ontwikkeling
is gekomen, heeft het socialisme alle belang bij een sterk, goed functionerend
parlement.
Dit roept opnieuw de vraag op naar de verhouding tussen het parlement en de
buitenparlementaire actie. Het mag niet zo zijn, dat de PvdA achter elke actie aan
loopt, ook niet waar heel reële belangen van burgers in het geding zijn. Zij zal telkens
opnieuw acties op hun doeleinden moeten toetsen en de in geding zijnde belangen
afwegen tegen andere belangen. Het behoud van volkstuinen tegen de plaats van een
nieuwe stadswijk of autoweg, een bedrijfsvestiging die een stuk natuur aanvreet
tegen het belang van werkgelegenheid. Democratie kan nooit betekenen dat de meest
belanghebbende groep alleen uitmaakt wat er gebeurt.
De idee dat de beste van alle werelden ontstaat wanneer elke groep voor zich zorgt
en beslist is een oud-liberaal misverstand. In het voorontwerp van een
verkiezingsprogram van de PvdA staat dat bij het onderwijs de zeggenschap van
docenten, studenten en technisch-administratief personeel inhoud moet krijgen ‘met
inachtneming van de verantwoordelijkheid van de overheid voor de gelijke
behandeling van allen, die bij het ontvangen van onderwijs belang hebben’. In een
stencil van Nieuw Links wordt dit een vrijblijvende tekst genoemd. Maar het tot
stand brengen en waarborgen van gelijke behandeling is bij uitstek een taak van de
centrale overheid, die dat alleen kan met behulp van bepaalde dwingende
bevoegdheden. Ons onderwijs heeft gefaald de historische achterstand van de kinderen
uit de sociaal benadeelde milieus op te heffen. Maar de voor ieder geldende wettelijke
voorschriften van leerplichtwet tot lesrooster zijn niettemin de hefboom van
maatschappelijke vooruitgang geweest.
Er zijn dus grenzen aan de democratisering in deze zin, dat sommige
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beslissingen nadrukkelijk dienen te worden voorbehouden aan het parlement. Dat
parlement is niet machteloos, zoals modieus gesuggereerd wordt. Het bestaat uit een
regeringsmeerderheid die de dienst uitmaakt. En die regeringsmeerderheid is om de
drommel niet machteloos. Ze is bij een rechts kabinet zoals we nu hebben sterk
verweven met economische machtsgroepen. Maar de onderzeeboten voor Zuid-Afrika,
waarom het bedrijfsleven smeekte, bleven zelfs onder dit kabinet geweigerd. De
oppositie is evenmin machteloos! Vaak worden oppositionele moties na eerst
verworpen te zijn toch uitgevoerd. Vaak krabbelt het kabinet terug. Ik geef wat
voorbeelden. 1. De loonstopnota werd in 1968 schielijk weer ingetrokken. 2. De
prijzenstop kwam er, zij het te laat. 3. De leerlingenschaal werd verlaagd nadat eerst
de motie, die er om vroeg, verworpen was. 4. De grote steden kregen enige financiële
armslag toen met onbestuurbaarheid gedreigd was. 5. Er kwam een zekere afplatting
van de verlaging van de inkomstenbelasting voor hogere inkomens. 6. De
minimum-lonen gingen omhoog met de regelingslonen nadat dit eerst furieus was
afgewezen. 7. Griekenland werd uit de Raad van Europa gestoten, al liep Luns bepaald
niet voorop. 8. Het kabinet werd vastgelegd op een aangenomen motie-Van den Doel
voor opvoering van de woningbouw.
Een dergelijke situatie kan men niet afdoen à la Voortman met een betiteling als
‘een situatie waarin een conservatief machtsblok de parlementair-politieke
besluitvorming steeds directer en onbeschaamder dienstbaar maakt aan de heersende
economische machtsgroeperingen binnen de nationale en internationale samenleving’.

Ruimte voor zelfdoen
Als het parlement dus niet machteloos blijkt te zijn, klemt de vraag des te sterker
waar dan wel de kortsluitingen zitten in ons politieke systeem. Want het feit ligt er,
dat de waardering voor het parlement matig is, dat tientallen actiegroepen groter
direct succes hebben dan parlementaire redevoeringen, dat bijna een derde van de
kiezers thuis bleef toen de opkomstplicht weg viel. Daarbij moet op twee
ziekteverschijnselen worden gewezen. In de eerste plaats heeft er onder de werking
van ons politieke stelsel een grootscheepse vervaging van verantwoordelijkheden
plaats gehad. Dat is deels een gevolg van coalitiekabinetten, de manier waarop die
tot stand plachten te komen en te worden vervangen, deels een gevolg van een
onnodige geheimhouding en geheimzinnigheid bij de voorbereiding van
beleidsbeslissingen.
In de tweede plaats is te laat ontdekt dat in elke besluitvorming de direct
betrokkenen een eerste woord hebben te spreken. De PvdA heeft er voor gewerkt dat
opleiding en onderwijs werden verbeterd, maar de totstandkoming van de sociale
verzorgingsstaat is goeddeels een kwestie van zorgen voor in plaats van zelfdoen
geweest.
Hoezeer het socialisme van oudsher een beweging is geweest die de vrij-
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making van het individu voor ogen had, de PvdA is mede aansprakelijk voor de
instandhouding van verhoudingen in alle sectoren van de samenleving waarbinnen
van zelfdoen en zelfbeslissen bitter weinig terecht kwam. De grote veroveringen van
het na-oorlogse bestel - volledige werkgelegenheid en sociale zekerheid - zijn niet
begeleid met een vergroting van zelfbepaling en actievrijheid. De technologische
welvaartsstaat leverde het beeld op van besturende elites en gehoorzamende massa′s.
De fundamentele democratisering, waarom sociologen als Karl Mannheim reeds
voor de Tweede Wereldoorlog hadden gevraagd, was papier gebleven. De driedeling
leiding-kader-massa was een regelingsmechanisme geworden, waarin van boven
vrijwel alles bedisseld en van onderen op nauwelijks gestuwd werd. De regenten
behoefden weliswaar geen adelsbrieven meer mee te brengen, maar ze hadden het
niet voorzien op tegenspraak. Die structuur werd onhoudbaar toen een generatie met
betere opleiding, scholing en informatie zich kwam melden. Deze is voor een flink
stuk het produkt van socialistische actie in de strijd om meer gelijkwaardigheid. Tot
de belangrijkste veranderingen in de na-oorlogse ontwikkeling reken ik de aanzienlijke
groei van het deel van de jongeren tussen 14 en 17 jaar, dat volledig dagonderwijs
geniet. Zoals in de arme landen de opheffing van het analfabetisme de basis legt voor
een nieuwe maatschappijstructuur, zo gebeurt dat in de rijke landen door het uitbreiden
van opleiding en scholing tot de gehele groep van 14- tot 18-jarigen. Het meer dan
verdubbelen van het aandeel van de uitgaven voor het onderwijs in het nationaal
inkomen in de achter ons liggende jaren (van 3,3% in 1950 tot bijna 8,5% in 1970),
was de hefboom voor verdere maatschappij-ontwikkeling. De
democratiseringsbeweging, voornamelijk gedragen door de jongeren, is het produkt
van die verandering. De zoveel grotere plaats die de jongeren in de publieke discussie
en het publieke tumult innemen is het resultaat van het feit dat voor het eerst in de
geschiedenis er grote aantallen jongeren tussen 18 en 25 jaar zijn, die tot hun 17e,
18e jaar volledig dagonderwijs hebben genoten. De aanwezigheid van dergelijke
groepen in de maatschappij, hoe onvolledig en ontoereikend hun opleiding ook maar
mag zijn geweest, schept nieuwe mogelijkheden voor inspraak van zeggenschap,
voor arbeiderszelfbestuur en een participerende democratie. Onder nieuwe
omstandigheden met ‘nieuwe’ mensen kan slagen wat vroeger mislukte. De kritische
generatie, die zich heeft aangediend, wil zelf denken waar anderen voor haar plachten
te denken. De PvdA had op dat punt weinig reden zich op de borst te kloppen. Het is
de positieve betekenis van Nieuw Links en D′66 dat zij de democratisering
schoksgewijs aan de orde hebben gesteld. In de democratisering in alle geledingen
en op alle niveaus ligt de grote uitdaging voor de PvdA in de jaren zeventig. Jongeren
met meer kennis voelden zich toch machteloos. Terecht is wel gesteld dat op de
bodem van het onbehagen in de sociale verzorgingsstaat het gevoel van overbodigheid
ligt.
Wil de PvdA een partij zijn waarin mensen, die in beweging zijn, zich thuis voelen,
dan zal hij consequent voor die beweging ruimte moeten maken. Daarbij gaat het
om een nieuwe vormgeving van gemeentelijke democratie,
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experimenten met arbeiderszelfbestuur, inhaken op verlangens en frustraties van
grote en kleine groepen, openbaarheid van overheidsdocumenten, inspraak van
belanghebbenden in besluitvorming en vooral democratisering van inhoud en methode
van onderwijs.

Wat op het spel staat
Het slagen van de democratisering als de grote opgave voor de jaren ′70 is voorwaarde
voor het overwinnen van de politieke en morele crisis waarin de Westerse samenleving
zich bevindt. In de jaren ′60 blijken de motieven, die denken en handelen in de
na-oorlogse periode hebben geïnspireerd, uitgewerkt. De nederlaag van het fascisme,
de herwonnen vrijheid en de opbouw van een veilig en welvarend werelddeel wordt
een zaak van de geschiedenisboekjes op de scholen en TV-uitzendingen over hoe het
vroeger was.
Met het afnemen van economische nood, wordt het zolang als vanzelfsprekend
ervaren streven naar steeds hoger welvaart problematisch. De tegenstelling tussen
dwang en vrijheid wijkt in de voorstelling van een jongere generatie terug voor die
tussen kapitalistische en socialistische ordening, tussen het rijke Westen en de derde
wereld. Politieke desintegratie overheerst.
Wil de Westerse wereld die crisis te boven komen, dan is een besef van de noodzaak
van gemeenschappelijk handelen onmisbaar. Dat besef kan niet van bovenaf worden
opgelegd, maar zal langs de weg van democratische bewustwording moeten worden
gewekt.
In allerlei opzicht staan wij aan het begin van veranderingen in de maatschappelijke
structuur die nodig zijn geworden als gevolg van de veranderingen in de
technisch-economische onderbouw. Die noodzakelijke wijzigingen kunnen het best
met de term ‘vergemeenschappelijking’ worden samengevat.
Het deel van ons jaarinkomen dat langs collectieve weg wordt besteed hetzij via
de overheid, hetzij via de sociale verzekeringen zal nog aanzienlijk verder moeten
toenemen. De greep van de gemeenschap en de gemeenschapsorganen op vitale
economische beslissingen zal verder moeten worden vergroot, mede ter wille van
het behoud van zuivere lucht, schoon water en een beetje stilte. De reconstructie van
onze steden en de bescherming van het leefklimaat maken socialisatie van de grond
onvermijdelijk.
Voor de toepassing van tempo en richting van technische vindingen moet een
democratische procedure tot ontwikkeling worden gebracht. De groei van nieuwe
bestuurstechnieken in staat en bedrijf geven aan het nemen van beslissingen in
toenemende mate een technisch karakter. Maar techniek kan en mag nooit de
doeleinden van een samenleving bepalen. Intussen geeft de huidige ontwikkeling in
de keuze van de middelen een steeds grotere macht aan technocraten.
Het waarborgen van de voorrang van de politieke beslissing boven die van technoen bureaucraten vraagt een versterking van de politieke structuur ten

Joop den Uyl, Inzicht en uitzicht

154
opzichte van bedrijfsleven en wetenschap. Daarom is de controle op het gebruik van
particuliere economische machtsposities terecht vooraan op de politieke agenda
geplaatst.
Vergemeenschappelijking en democratisering als de centrale taken voor de
komende jaren zijn elkaars spiegelbeeld. Zonder verdere vergemeenschappelijking
van de beschikking over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en technische
ontwikkeling schampt democratisering af. Zonder doelbewuste verbreding van de
besluitvorming leidt vergemeenschappelijking tot nieuwe bureaucratie.

Progressieve machtsvorming
Er is slechts eenmaal na de oorlog sprake geweest van een aanzienlijke overgang
van confessionele stemmen naar de progressieve kant. Dat was in 1956 toen de PvdA
op haar eentje 32,7% van de stemmen haalde. Dat gebeurde na een periode van meer
dan tien jaar, waarin KVP en PvdA met wisselende partners in de regering hadden
samengewerkt, maar waarin de verschillen tussen beide partijen niettemin duidelijk
herkenbaar waren. De situatie was in vele opzichten vergelijkbaar met die zoals deze
in 1969 was gegroeid binnen de grote coalitie in de Bondsrepubliek tussen de SPD
en de CDU. Het meest kenmerkend voor die verkiezingen was de duidelijke
machtsstrijd: wie zou de grootste partij worden, met alle gevolgen voor de
machtsverhoudingen nadien. De verschillen waartussen de kiezers moesten kiezen,
raakten op het eerste gezicht niet de fundamenten van de samenleving, maar zij
hadden wel onmiddellijk te maken met de levensomstandigheden van de mensen:
de belastingen, de lonen, de huren, de grondpolitiek. En als men de vraag stelt hoe
het komt dat de afgelopen jaren én de PPR én de PvdA én PSP er niet in zijn geslaagd
om het rechtse kabinet-De Jong een beslissende nederlaag toe te brengen en voor
hun eigen opvattingen een grotere aanhang te werven, dan moet daar het antwoord
worden gezocht. Zij zijn er onvoldoende in geslaagd om bij de grote massa van de
katholieke en protestantse werknemers en zelfstandigen het vertrouwen te wekken
dat zij door op deze partijen te stemmen, hun levensomstandigheden meer zouden
verbeteren dan door trouw te blijven aan de traditionele rechtse partijen. Geen enkele
poging tot het vormen van een progressieve meerderheid kan om deze kernwaarheid
heen. Overal waar politici zich inzetten voor de directe verbetering van de
levensomstandigheden, daar krijgen zij steun van de mensen. Dat geldt voor de uiterst
rechtse Harmsen als wethouder in Apeldoorn evenals voor de communist Meis in
Groningen.
Dit is geen betoog voor uitsluitend biefstuk-, brood- of botersocialisme. Het is wel
een betoog voor een politiek die bij actie voor de grote doeleinden uitgaat van de
manier, waarop de mensen zelf hun situatie ervaren.
Uit vele onderzoeken blijkt een vrij hoge mate van maatschappelijke tevredenheid
bij de Nederlandse bevolking. Daarop berust ook het verlangen
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met rust gelaten te worden, veel afkeer van politiek, veelal hoge percentages voor
het laten zitten wat zit. Die tevredenheid berust vaak op een gebrek aan informatie
of is soms de erfenis van autoritaire en patroniserende verhoudingen.
Het activeren van de mensen die zich in deze schijnrust koesteren, activeren tot
dat zelf willen doen, is een taak waarvoor een partij als de onze staat.
Maar er is ook tevredenheid die op reële gronden rust. Links wekt soms de indruk
dat zij de mensen verbiedt blij te zijn met een nieuwe woning, de buitenlandse
vakantie of het eindelijk verworven autootje.
Ziet men nu naar het beeld dat PvdA, PPR of PSP en in mindere mate D′66 in de
afgelopen jaren hebben opgeleverd, dan moet daarin wel treffen dat er kortsluiting
is gemaakt tussen opvattingen en gevoelens van grote delen van de Nederlandse
bevolking en zaken die binnen en door deze partijen centraal gesteld leken te worden.
De eerste eis die de meeste burgers aan een partij en een regering stellen, is dat
zij hun werk en hun inkomen niet in gevaar zullen brengen. In de ogen en oren van
sommige radicale hervormers zijn dit stellig bijzonder platvloerse zaken maar een
strategie die mikt op maatschappijhervorming kan er naar mijn mening niet omheen.
Men kan dit ook anders uitdrukken en zeggen dat vernieuwers pas aanvaard worden
als zij bewezen hebben ook het bestaande behoorlijk te kunnen onderhouden. Daarom
is een goed bestuurder een enorme propagandist voor zijn partij en een slechte
bestuurder wordt ook als hervormer niet geloofd.

Werken binnen bestaande structuren
Op dit punt nu ontmoet de PvdA een vraagstelling, die socialistische partijen
voortdurend heeft beziggehouden en die zij nu zeker niet kan ontlopen. Dat is de
vraag of zij meent binnen de bestaande structuren naar hervorming van die structuren
te kunnen werken dan wel dat zij daarbuiten en daartegen haar actie wil voeren. Die
vraag is actueel omdat het optreden van de PvdA en in het bijzonder de
congresuitspraak van 1969 over de KVP nogal eens is aangeduid als een vrijwillige
keus voor het isolement en de structurele oppositie.
Belangrijk is in dit verband de vraag of de PvdA medeverantwoordelijkheid dient
te aanvaarden voor het besturen van instellingen, die zij fundamenteel zou willen
veranderen. Ter wille van het politiseren van vraagstukken, het bloot leggen van
onderliggende machtsverhoudingen, is vooral van de kant van sociologen het
conflictmodel aangeprezen. Geen toedekken van feitelijk bestaande onmacht. Laat
de machtigen hun eigen zaken regelen tot wij de macht kunnen overnemen. Laat de
vakbeweging de SER en de Stichting van de Arbeid verlaten. Laat de PvdA niet
deelnemen in besturen van instellingen waar ze macht van regenten of bezitters dekt.
En, zij het op een ander spoor, is het pleidooi losgekomen voor meerderheidsvorming
met uitsluiting van de
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minderheid in de dagelijkse besturen van gemeente en provincie.
Erkend moet worden, dat het automatisme in het dragen van
mede-verantwoordelijkheid soms versluierend heeft gewerkt. Waar reële
tegenstellingen in belang en beleid bestaan is de samenleving er vaak meer mee
gediend dat ze duidelijk naar buiten treden dan dat ze worden toegedekt. Als het
laatste gebeurt ontstaat verlies aan identiteit. Niemand weet meer wie voor wie
opkomt. Maar het is wel zaak te onderscheiden. De weigering van NVV en NKV om
onder de werking van artikel 8 van de Loonwet aan het centrale loonpolitieke overleg
deel te nemen heb ik kunnen waarderen omdat dit overleg op die manier tot
onaanvaardbare verdoezeling van verantwoordelijkheden zou leiden. Zo zou ook
een ondernemingsraad die onvoldoende inlichtingen krijgt moeten weigeren te werken.
Maar het streven naar een soort totale maatschappelijke twee-deling is irreëel en
onjuist.
De macht is ongelijk verdeeld, maar de misdeelden zijn niet weerloos. Zoals de
Nederlandse samenleving zich heeft ontwikkeld is dat voor een flink stuk het resultaat
van socialistische activiteit, in gemeenteraden, in besturen van grote organisaties, in
vakbonden en stichtingen. Het is dwaas en laf om daarvoor de verantwoordelijkheid
te ontkennen. We zijn daarnaast gaan zien, hoeveel autoritaire verhoudingen, hoeveel
ongelijkheid zich ook onder onze handen heeft kunnen handhaven. Socialisten zijn
precies hetzelfde soort mensen als ieder ander. Er zijn socialistische potentaten en
regenten, zoals er socialistische warhoofden en gelukzoekers zijn. Het enige, waarop
we ons beroepen is, dat we menen als beweging een juister zicht te hebben op hoe
de mens aan zijn recht komt, hoe de zwakke wordt beschermd en hoe zelfbestemming
voor mensen tot stand kan worden gebracht. Vanuit die mentaliteit wil de PvdA een
constructieve hervormingspartij zijn. Er niet op uit om de tegenstander in de vernieling
te jagen, maar om hem te overtuigen. Politiek is weliswaar nooit eindigende strijd
om macht, maar het doel is niet het conflict, maar de overbrugging van het conflict.
Dit alles raakt de sfeer en de mentaliteit van de PvdA als hervormingspartij. Het
brengt bepaalde gevolgtrekkingen mee. Het betekent de afwijzing van een
neo-marxisme, dat algehele socialisatie met één slag geboden acht en gedeeltelijke
vergemeenschappelijking een sta-in-de-weg voor het grote doel. Logischerwijs
verschijnt in dergelijke neo-marxistische beschouwingen de EEG als een kapitalistische
samenzwering, waaraan men beter niet de handen vuil kan maken. Ontwikkelingshulp
is een verfijnde vorm van imperialistische uitbuiting. Ze camoufleert het conflict en
is dus verwerpelijk.
Dit soort opvattingen, dat opnieuw veld lijkt te winnen en waarin de sporen van
de marxistische verelendungstheorie herkenbaar zijn, zou een bedreiging voor een
reële internationale politiek van de PvdA kunnen gaan vormen. Een goed voorbeeld
van wat ik bedoel was de neiging van een deel van de jongerendelegatie naar het
wereldvoedselcongres om de FAO integraal te verwerpen omdat de Verenigde Staten
daarin een belangrijke rol spelen. Ook in de Westerse samenwerking geldt, dat de
PvdA moet werken binnen
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bestaande organen en structuren, terwijl daar kapitalistische smetten aan kleven. Wie
dat niet wil en het liever op de grote kladderadatsch laat aankomen, roept catastrofen
op.
Het zijn deze punten, waarover de PSP wezenlijk verdeeld is en die op langere
termijn een samengaan van PvdA en althans een deel van de PSP onaannemelijk
maken.

DS′70
‘De scheidingslijnen in Nederland gaan steeds sterker lopen tussen maatschappelijk
revolutionaire en niet-revolutionaire elementen,’ meent de heer Van Riel, de
fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer.
Het zou tragisch zijn als hij gelijk zou krijgen, want de werkelijke strijd behoort
te gaan tussen de toekomstbeelden van hen, die de democratie als voertuig voor
verandering aanvaarden.
In dit verband is het noodzakelijk iets te zeggen over DS′70. Een aantal van hen
die de PvdA hebben verlaten heeft zijn vertrek immers gemotiveerd met twijfels over
het democratisch gehalte van de PvdA en de betrouwbaarheid van de PvdA voor de
democratie. Dat is dan meestal gebeurd onder verwijzing naar communistische,
anarchistische en revolutionaire tendenties.
Het zou dwaas zijn om bij de beoordeling van de huidige ontwikkeling de ogen
te sluiten voor opvattingen en gedragingen, die in het verleden tot totalitaire
dwangsystemen hebben geleid. Maar het gaat niet aan huidige democratiseringsacties
in dergelijke historische categorieën onder te brengen en daarmee als
anti-democratisch af te doen. Eenvoudig omdat de maatschappelijke verhoudingen
veranderd zijn.
Er is sinds 1945 nogal wat veranderd. Een ontwikkeling in de welvaart heeft plaats
gevonden die twijfels heeft opgeroepen over een economische groei tot elke prijs en
die ook een andere verhouding heeft gebracht tussen werken en spelen, tussen
beroepsarbeid en vrije maatschappelijke activiteiten. Veel acties tegen en discussies
over het automatisme van ons produktiestelsel kunnen worden tegemoet getreden
als noodzakelijke vingeroefeningen voor een nieuwe vorm van samenleving, waarin
beroepsarbeid én als zingeving van het bestaan én als regulator van maatschappelijke
processen sterk zal zijn afgenomen.
Ook de strijd voor zelfbeschikking en vrije lotsbestemming van volken vereist
andere werktuigen. Het is logisch dat tegen die achtergrond een zwaardere nadruk
komt te vallen op de strijd tegen de dictaturen in de Westerse invloedssfeer. De
verwijdering van de Griekse kolonels is mede geboden om communistische machten
geen aanleiding te geven om in te grijpen. Dat zijn geen acties die zich tegen het
Westen keren of de Sowjet-Unie in de kaart spelen, maar acties die het communisme
verzwakken. Datzelfde geldt voor de oorlog in Vietnam. Niets heeft de afgelopen
jaren zozeer bijgedragen tot de verzwakking van ‘het Westen’ als de Amerikaanse
politiek in Vietnam. Toen ik in mijn afscheidsbrief aan Goedhart schreef dat het
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hardnekkig vasthouden aan voorstellingen uit de jaren ′50 het uitzicht op een
vruchtbare en realistische politiek blokkeert, doelde ik op het voortdurend miskennen
van veranderingen die zich in de maatschappij hebben voltrokken en die socialisten
nu juist hebben nagestreefd.
Omdat de ideologie van DS′70 een miskenning van deze veranderingen is, is het
onvermijdelijk dat die groepering qua mentaliteit welhaast onvermijdelijk in
conservatief vaarwater komt.
Uiteraard waren en zijn er in de PvdA verschillen in waardering van de
veranderingen die zich in de samenleving hebben voltrokken. Die verschillen mogen
gerust tot uiting komen. Er is echter geen grond voor de bewering dat de PvdA haar
principieel democratische karakter ontrouw zou zijn geworden. Zij, die in deze
gedachte de PvdA hebben verlaten, hebben dat ten onrechte gedaan.

Een meerderheid van vooruitstrevenden
Het ontstaan van DS′70 mag tot zekere hoogte de positie van de PvdA hebben
verhelderd, de totstandkoming van een meerderheid van vooruitstrevenden is er niet
simpeler op geworden. De confessionele partijen hebben er desgewenst een dekblad
bij gekregen om hun behoudende koers voort te zetten. Mocht D′66 onwillig blijven,
dan kan men altijd nog proberen de huidige coalitie met enkele representanten van
DS′70 bij te kleuren.
En daarmee zijn we terug bij de uitgangsvraag hoe de impasse, waarin de
regeringspartijen zich voornamelijk bezig houden met het verdelen van de toekomstige
buit binnen een vervolgkabinet-De Jong, kan worden doorbroken.
De PvdA heeft in 1967 het initiatief genomen voor het streven naar een progressieve
concentratie omdat daarmee een tweeledig doel kan worden bereikt: een
gezondmaking van het politieke bestel en een meerderheid van vooruitstrevenden.
Het kiesstelsel met zijn evenredige vertegenwoordiging zoals Nederland dat kent,
is een uitnodiging tot versplintering en het afzien van verantwoordelijkheid voor
regeringsvorming. De kiezer kan alleen dan een beslissende stem krijgen in
kabinetsvorming en regeringsprogram als er van duidelijke meerderheidscombinaties
vóór de verkiezingen sprake is. Dat heeft het congres van de partij in 1967 gebracht
tot de uitspraak dat de vernieuwing van het staatkundig bestel de totstandkoming
van een progressieve concentratie vergt en dat een dergelijke concentratie op haar
beurt noodzakelijk is om een meerderheid van vooruitstrevenden te bereiken en
daarmee hervorming van de partijstructuur in ons land.
Voor ogen stond en staat daarbij dat het mogelijk moet zijn om tot een scheiding
der geesten te komen binnen de confessionele partijen. Om dit doel te bereiken is
gestreefd naar het tot stand brengen van stembusakkoorden van in aanmerking
komende partijen en groepen, zoals die op beperkte schaal ook
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bij de staten- en raadsverkiezingen dit voorjaar hun beslag hebben gekregen. De
uitspraak van het congres van de partij van maart ′69 om aansluitend aan de komende
verkiezingen in 1971 geen samenwerking met de KVP aan te gaan, behoorde evenzeer
tot de middelen om de zo wenselijke polarisatie te bevorderen.
Men kent de geschiedenis van dit pogen. In de zomer van 1968 wees D′66
besprekingen op bestuursniveau af. De PSP was bereid tot informele besprekingen
via de werkgroep Progressief Akkoord, maar verwierp bij voorbaat elke gedachten
aan staatkundige hervorming via herziening van het kiesstelsel. Alleen PPR en PvdA
waren tot zaken doen bereid. Jammer genoeg kreeg de samenwerking van
vooruitstrevenden een verdere deuk door een serie niet aanvaardbare voorstellen van
de werkgroep PAK.
Belangrijk winstpunt van de voorstellen van de werkgroep PAK was evenwel dat
daarin aansluiting werd gezocht bij de voorstellen van de meerderheid van de
Staatscommissie Cals/Donner voor de herziening van het kiesstelsel en de aanwijzing
van een kabinetsformateur. Maar ook daartegen rees binnen de sfeer van de betrokken
groeperingen bezwaar.
Toen de voorjaarsverkiezingen voor PAK-lijsten weinig succes brachten, rees
twijfel of op de ingeslagen weg moet worden voortgegaan. De twijfel richt zich zowel
tegen de PAK-formule in de vorm, waarin zij tot dusver werd gehanteerd, als tegen
de juistheid van het handhaven van de KVP-resolutie van de PvdA. Beide zijn immers
niet een doel op zichzelf maar middel om te komen tot een meerderheid van
vooruitstrevenden. Zij dienen na opzet voortdurend getoetst te worden aan het effect
dat zij opleveren, gemeten aan het doel waarvoor zij zijn ontworpen. De ervaringen
met gemeenschappelijke PAK-lijsten bij de verkiezingen van het voorjaar stimuleren
niet tot een voortgaan op deze weg bij de Kamerverkiezingen. De samenwerking als
zodanig tussen progressieve groeperingen mag zeker niet worden afgeschreven als
de eerste resultaten onder de verwachting blijven. Wel dient de vorm waarin wordt
samengewerkt bezien te worden. Zoals de kaarten nu liggen lijkt de vorm van
gecombineerde kandidatenlijsten de kansen voor een progressieve meerderheid eerder
te schaden dan te bevorderen. Ditzelfde geldt nog sterker voor pogingen tot nieuwe
partijvorming op basis van PvdA/PSP/PPR en D′66 onder de huidige verhoudingen.
Het lijkt wel de zekerste manier om de beoogde meerderheidsvorming te blokkeren.
Voor pogingen om tot gemeenschappelijke lijsten te komen vóór de
Kamerverkiezingen van 1971 geldt, dat een mislukking schadelijker werkt dan het
niet geprobeerd te hebben. De vraag wat dan de bijdrage van links kan zijn aan de
gevraagde duidelijkheid komt nog nader aan de orde.

De KVP-resolutie
Dat de KVP-resolutie binnen de PvdA opnieuw in discussie is, is op zichzelf logisch.
Een partij moet steeds bereid zijn tactische middelen op hun werking
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te toetsen. Ik deel echter niet de opvatting dat het Congres van de partij verstandig
zou doen de motie zo maar even te laten vallen. Het is genoegzaam bekend dat ik
niet tot de meest fervente voorstanders van de congresuitspraak behoorde, maar ik
vind ook dat een partij, die zich respecteert, niet van de ene dag op de andere van
tactiek moet veranderen als een eenmaal gekozen tactiek niet onmiddellijk tot succes
leidt en ook overigens van wezenlijke veranderingen bij de KVP weinig te bespeuren
valt.
Ik was en ben van mening, dat het een goede zaak zou zijn als in Nederland voor
het eerst sinds meer dan een halve eeuw, eens een kabinet zou kunnen worden
gevormd zonder de KVP. Veel van de verstarring en afstotende trekken van de
gevestigde orde in ons land hangen samen met de machtspositie, die de KVP
onafgebroken heeft ingenomen. Katholieken mogen in dit land eeuwen achter zijn
gesteld, voor zover de katholieke partij emancipatiebeweging was, heeft ze
ruimschoots de kans gekregen en benut om de scha in te halen. De congresmotie
bevatte in haar nadrukkelijke beperking tot de KVP een indirecte uitnodiging aan AR
en CHU om ook eens hun gedachten te laten gaan over die wenselijkheid. Maar
ondanks wat radicale protesten tegen de KVP hielden AR en CHU aan deze partij vast.
De KVP-resolutie moet dus nu worden beoordeeld vanuit de realiteit, dat zolang
deze van kracht is samenwerking tussen PvdA en de confessionele partijen uitgesloten
is. Toetssteen dient daarbij te zijn in hoeverre de congresuitspraak de discussie en
de heroriëntering in het confessionele kamp bevordert. De uitspraak heeft de KVP
stellig onder druk gezet en de afhankelijkheid van de confessionele partijen ten
opzichte van de VVD scherp belicht. Maar ze heeft tot dusver niet geleid tot de beoogde
scheiding der geesten. Ze heeft aanvankelijk een nieuw element in de politiek
gebracht, maar ze heeft ook een excuus opgeleverd aan de confessionele partijen om
zich ten opzichte van een progressieve concentratie op de vlakte te houden. Het is
stellig nog te vroeg om over de werking van de resolutie definitieve uitspraken te
doen. En er is zeker geen aanleiding voor de PvdA om zich zenuwachtig te maken
over de mogelijkheden voor de nagestreefde scheiding der geesten. In nieuwe situaties
zal de PvdA haar houding telkens opnieuw bepalen. Maar het is aan de KVP om nieuwe
situaties te scheppen. Een KVP die van karakter zou veranderen en evenals de PPR
zou kiezen voor een progressieve concentratie, zou ophouden een KVP te zijn en aan
de PPR zou de bestaansgrond ontvallen. Want juist vanwege dit niet kiezen van de
KVP is de PPR ontstaan.

Staatkundige hervorming
Zoals uiteengezet in het rapport ‘een stem, die telt’, zoals neergelegd in de
congres-uitspraak van 1967, moet de kiezer een directer inspraak krijgen op de
regeringsvorming, wil een gezondmaking van ons politieke bestel reële kansen
krijgen. Het wonder is gebeurd, dat een kleine meerderheid in de Staatscommissie
Cals-Donner zich heeft gevonden in een gecombineerd
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voorstel tot invoering van een meervoudig districtenstelsel en het verschaffen aan
de kiezers van het recht om naast een stem op een lijst een stem op een
kandidaat-kabinetsformateur uit te brengen. Die meerderheid bestaat uit 9 van de 17
leden, te weten 4 PvdA, 3 KVP, 1 AR en 1 D′66. Uiteraard heeft het kabinet-De Jong
al spoedig doen weten niet te voelen voor wetsvoorstellen op basis van de conclusies
van de commissie-meerderheid. Stel je voor dat een rechts kabinet zou meewerken
aan voorstellen, die tot vergroting van de kiezersinvloed en een progressieve
meerderheid in Nederland zouden kunnen leiden! Trouwens, de VVD heeft er van
het begin af geen twijfel over laten bestaan, dat als het kabinet maar iets in die richting
zou willen ondernemen, dat voor haar een breekpunt zou zijn. Voor vooruitstrevenden
moet het echter de moeite waard zijn een dergelijke hervorming mee tot inzet van
de verkiezingen te maken. Er bestaan op dit punt verschillen met D′66. De idee van
de gekozen minister-president, waarmee D′66 van wal is gestoken, bevat elementen
van een nagestreefde versterking van een zelfstandige en toenemende macht en een
waarschijnlijk niet bedoelde verzwakking van de invloed van het parlement, die voor
de PvdA niet aantrekkelijk zijn. De gekozen formateur betekent een instandhouding
van het parlementaire stelsel, terwijl de parlementaire invloed verder kan worden
versterkt door aan de volksvertegenwoordiging het zelfontbindingsrecht te geven.
Zoals in de Staatscommissie gebleken is moet overeenstemming met D′66 mogelijk
zijn. Maar als het de moeite waard is om polarisatie via hervorming van ons
staatsbestel aan de kiezers voor te leggen, dan verdient dat evenzeer te gebeuren met
de polarisatie zoals die door de KVP-resolutie wordt beoogd. De kans is reëel, dat
daarmee geen afdoende nederlaag van de bestaande regeringscoalitie wordt bereikt.
Met de KVP-resolutie heeft de PvdA dat risico willen nemen en daarbij past een
redelijke volhardendheid.

Kamerverkiezingen in zicht
Voor de komende Kamerverkiezingen moet het grote doel zijn om de regeringscoalitie
een nederlaag te bezorgen. De huidige regeringspartijen verkregen bij de
Statenverkiezingen van 1970 53% van de stemmen. Als het lukt die nederlaag tot
stand te brengen ontstaat daardoor een stroomversnelling in de Nederlandse politiek.
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat partijen, die elkaar kunnen vinden op een
progressief stembusakkoord dan een meerderheid zullen behalen. In die situatie
zullen of de huidige regeringspartijen zich de gevangenen moeten maken van
splinterpartijen óf er is uitsluitend ruimte voor minderheidskabinetten, die na korter
of langer tijd nieuwe verkiezingen uitschrijven.
Zodra dergelijke mogelijkheden naar voren komen pleegt de roep te ontstaan naar
de regeerbaarheid resp. de bestuurbaarheid van het land. Dat is natuurlijk erg
belangrijk. Maar de keus is voort te kwakkelen volgens het bestaande patroon dan
wel tot een fundamentele hervorming te geraken. Is
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dat laatste alleen maar een wensdroom, een illusie? Ik meen van niet, indien wordt
aanvaard dat het front van de regeringspartijen alleen kan worden doorbroken indien
de linkse oppositiepartijen een behoorlijk stuk van hun eigen identiteit weten te
bewaren. PvdA, PPR, D′66 (ondanks eerder beschreven bezwaren) en PSP hebben eigen
verwortelingen in de Nederlandse bevolking. Dus geen gemeenschappelijke lijsten,
waarbij die identiteit verdampt. Wat wel kan en moet, als bijdrage van de progressieve
partijen aan de zozeer gewenste opklaring, is:
A een partieel stembusakkoord, dus overeenstemming over enkele essentiële
programpunten;
B nauwe aansluiting bij het actieprogram van de gezamenlijke vakbeweging.
De functie van het stembusakkoord is het duidelijk maken van een gelijkgerichtheid
in benadering en denken over enkele wezenlijke vraagstukken. Een kernprogram,
waarop vooruitstrevenden zich kunnen oriënteren. Welke punten komen daarvoor
in aanmerking?
Als eerste de staatkundige hervorming waarover ik heb gesproken.
Ten tweede de groei van de collectieve voorzieningen en de financiering daarvan.
Het beleid van het kabinet-De Jong heeft geresulteerd in sterke prijsstijgingen,
terwijl voor 1971 een nieuwe inflatiegolf op de loer ligt.
Door het onmogelijk maken van het centrale loonoverleg met de vakbeweging is
een precaire situatie ontstaan voor economische stabiliteit en werkgelegenheid. Het
is een eerste opgave van een progressieve samenwerking om aan die onmogelijke
situatie een eind te maken. Centraal loonoverleg en een daarop gebaseerd loonbeleid
is een voorwaarde voor het verwezenlijken van een belangrijke opvoering van de
overheidsuitgaven met vermijding van inflatiegevaar, voor zover dit door binnenlandse
politiek te beteugelen valt. Voor de komende jaren zal dit van beslissend belang zijn
nu tijdens de hoogconjunctuur gebleken is dat belangrijke delen van ons
produktieapparaat niet tegen de internationale concurrentie opgewassen zijn, wat bij
het teruglopen van de internationale conjunctuur het ergste doet vrezen.
Het zal duidelijk zijn en ook volkomen gemotiveerd dat de vakbeweging uitsluitend
tot een dergelijke medewerking bereid zal zijn indien uitwassen in
inkomensverhoudingen worden afgesneden en een betere verdeling van de kosten
van de collectieve verzekeringen tot stand komt.
Dat zal, als derde onderdeel van het kernprogram o.a. inhouden verdubbeling van
de successierechten, verhogen van de vermogensbelasting, het achterwege laten van
de zgn. inflatiecorrectie op de inkomstenbelasting, een verhoging van de
vennootschapsbelasting, het stellen van een maximumgrens aan inkomens. Eerst
wanneer dit gerealiseerd wordt, dan verhoging van de omzetbelasting.
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Een vierde punt behoort te zijn het optrekken van de AOW tot het netto minimum
inkomen en geleidelijke inbouw van een pensioneringsleeftijd naar keuze.
De bezem door de leeftijdsgrens dient niet alleen te gelden voor jongeren, maar
onder bepaalde voorwaarden evenzeer voor de ouderen. Er is in onze samenleving
waarneembaar het heel begrijpelijk opkomen van een bejaardenprotest als gevolg
van het niet aanvaarden van bejaarden als volwaardig lid van onze samenleving en
de onevenredige belangstelling voor jongere leeftijdsgroepen. Zowel het materiële
welvaartspeil als de ontplooiingskansen voor jongeren zijn onvergelijkbaar veel
groter dan de overgrote meerderheid van degenen die nu 65 jaar en ouder zijn ooit
hebben gekend. Daaruit alleen reeds vloeit de plicht voort bij de afweging van de
financiële middelen voorrang te geven aan verbetering van de positie van de bejaarden.
Vijfde punt zal zijn de hervorming van ons onderwijsstelsel, toegespitst op het
wegnemen van de achterstanden die door werk - en levensomstandigheden zijn
ontstaan bij kinderen uit de oude arbeiderswijken en van het platteland. Veel sociale
ongelijkheid berust op de achterstand die kinderen van arbeiders met weinig opleiding
en lagere inkomens voor het leven oplopen. De sleutel voor het overwinnen van die
achterstand ligt in het bewust discrimineren ten gunste van deze kinderen.
En een zesde punt: opvoering van de woningbouw tot 140.000 per jaar, o.a. door de
verplichting voor verzekeringsmaatschappijen en sociale fondsen te scheppen bij
voorrang kapitaal ter financiering van de woningbouw ter beschikking te stellen.
Een zevende punt: opvoering van de ontwikkelingshulp tot 2% van het nationaal
inkomen in het bestek van een regeringsperiode. Deze 2% van het nationaal inkomen
dient mee te worden besteed ter financiering van die aanpassing van de
sociaal-economische structuur in ons land, die nodig is om de invoer uit
ontwikkelingslanden te vergroten.
Als achtste punt en bepaald niet het minste: vergaande wettelijke maatregelen en
grote overheidsbevoegdheden om ernst te maken met het schoon houden van water
en lucht.
Daarmee zijn niet alle punten opgesomd, die als essentieel moeten worden beschouwd.
Stembusakkoorden op landelijk niveau zijn in Nederland een nieuw verschijnsel.
Het ligt in de rede dat partijen over en weer afspraken maken die uiteraard mede aan
de congressen en aan de kiezer worden voorgelegd. Zo lijkt het onontkoombaar dat
partijen hun positie vastleggen ten aanzien van vitale punten als de NAVO. We zullen
de NAVO in de huidige situatie moeten blijven zien als een onmisbaar
veiligheidsstelsel, maar vooral ook als instrument voor elk mogelijk initiatief dat de
ontspanning dient.
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Daarvoor ijveren is op den duur een vruchtbaarder politiek dan eenzijdig hameren
op de zwakte van onze defensie. Ik erken ten volle de noodzaak van een goede
verdediging, maar ik ben niet bereid tot verhoging van de uitgaven daarvoor als die
moeten dienen om een apparaat in stand te houden dat berust op een verouderde
conceptie en dat niet voldoet aan moderne eisen van doelmatigheid. Een grondige
heroverweging van de aard van onze defensieinspanning is een hoogst noodzakelijke
taak voor de naaste toekomst.
De buitenlandse politiek van Nederland behoort zich te richten op die gebieden
en sectoren, waarop wij invloed kunnen uitoefenen. Dat is in de eerste plaats Europa.
In dit verband laat ik een citaat volgen uit een recente standpuntbepaling van de PvdA
in verband met het wereldvoedselcongres van de FAO:
‘Van het allergrootste belang is hierbij de politiek die de Europese Gemeenschap
als grootste handelsmacht ter wereld zal ontwikkelen, met name na toetreding van
Engeland, Ierland en de Scandinavische landen. Daarom is de totstandkoming van
een democratische, politieke en economische Gemeenschap in Europa van zo grote
betekenis, omdat op deze wijze een mondiaal beleid tot ontwikkeling kan worden
gebracht ten bate van de derde wereld. De invloed van Nederland binnen deze vergrote
EEG is vele malen groter dan op het wereldvlak. Vandaar dat het Nederlandse beleid
juist met het oog op het ontwerpen van een ontwikkelingsstrategie van de ontwikkelde
landen in samenwerking met de ontwikkelingslanden, in de komende jaren veel meer
dan tot dusver gericht moet zijn op de totstandkoming van een handelingsbekwaam,
democratisch gecontroleerd verenigd Europa. Bij het proces van het vormen van
boven-nationale organisaties met politieke besluitvorming op wereldniveau heeft
Europa een bijzondere taak, niet in de laatste plaats gelet op de verhoudingen tussen
Oost en West.’2
Wat hierboven gezegd wordt over de concentratie van politieke activiteiten in de
Europese Gemeenschappen, waar het gaat om de relatie tot de derde wereld, geldt
evenzeer voor de controle op economische machtsverhoudingen, de bescherming
van het milieu, het verwerkelijken van een grotere gelijkheid in bezit en inkomen.
Nederland kan en behoort zijn invloed te gebruiken in de Raad van Europa, de NAVO,
de Verenigde Naties zonder de illusie, dat het als een roepende in de woestijn véél
tot stand kan brengen. Wel doordrongen van het besef dat overal waar stap voor stap
iets van een machtspositie in het internationaal overleg kan worden opgebouwd,
mogelijkheden tot verandering en verbetering ontstaan. Daarbij mag de socialistische
internationale, al staat die niet in een al te beste reuk, als instrument van overleg en
beïnvloeding bepaald niet over het hoofd worden gezien.

Aansluiting bij actieprogram vakbeweging
Het lijkt enigszins merkwaardig om een dergelijke aansluiting te bepleiten voordat
dit actieprogram is gepubliceerd. Het is ook geen pleidooi om dit
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program, met alles wat er aan vast zit, bij voorbaat over te nemen.
Maar een progressieve samenwerking moet wel een keuze doen. In veel discussies
over de vakbeweging in de laatste jaren omtrent een al dan niet vermeende
machtspositie is vaak de suggestie gewekt dat de werknemers tot de economisch
krachtige groepen in onze samenleving zouden behoren voor wie niet in de eerste
plaats behoeft te worden opgekomen. Een dergelijke redenering miskent de feiten.
De vakbeweging organiseert en vertegenwoordigt voor het overgrote deel de
werknemers beneden de premiegrens van de sociale verzekering. Dat is de groep in
onze bevolking die nauwelijks beschikt over enig vermogen, die het overwegend
moet doen met een beperkte opleiding en bij wisseling in de conjunctuur of misgrepen
van de werkgevers nog altijd uiterst kwetsbaar is. Met de bejaarden en de kleine
ondernemers in landbouw, detailhandel en ambacht is daarmee dat deel van de
bevolking aangeduid, dat economisch en sociaal in de eerste plaats steun verdient.
Daarom behoort die aansluiting bij de vakbeweging bewust te worden gezocht.
De perspectieven voor het ontstaan van een echte politieke keus voor de kiezers
zijn niet bijzonder florissant maar ze zijn er wel. Als het partiële programakkoord
niet tot stand komt, zal de PvdA er verstandig aan doen zich met het boven gegeven
program met alle kracht alleen tot de kiezers te wenden. De verkiezingen in april
zullen zonder twijfel in het teken staan van de strijd van het naar de stembus brengen
van de meer dan twee miljoen kiezers die dit voorjaar zijn weggebleven. Zelfs als
dat maar voor de helft gelukt, kan de slag gewonnen worden.
Beslissend daarbij zal zijn in hoeverre de PvdA zich de komende jaren weet te
manifesteren als een partij die met het oog op de omvorming van de samenleving in
de jaren zeventig een waarborg is voor de verbetering van de levensomstandigheden
van de gewone mensen.
Alles overziende, kom ik tot de conclusie, dat zoals de zaken er nu voorstaan de
kans levensgroot is dat de nagestreefde vernieuwing in de Nederlandse politiek op
korte termijn nog niet tot de beoogde duidelijkheid zal leiden. Vernieuwingsprocessen
vragen geduld en volharding. De vernieuwingsbewegingen dreigen bij het uitblijven
van snelle resultaten in uitersten te vervallen en de aansluiting bij de maatschappelijke
werkelijkheid te verliezen. Het zou mistroostig zijn als de PvdA daaraan zou
meewerken.
Maar er is evenmin enige aanleiding om te berusten in een terugkeer van de oude
onduidelijkheid. De PvdA moet blijven streven naar een progressieve concentratie
en het tot stand brengen van een meerderheid van vooruitstrevenden. Voor de
komende tijd betekent dat het werken aan stembusafspraken op basis van een
kernprogram. Een voortgezet pogen om de kiezers rechtstreekse inspraak te geven
op de regeringsvorming door invoering van een 12-kieskringenstelsel en het geven
aan de kiezers van het recht de kabinetsformateur zelf aan te wijzen. Het houdt ook
in het zoeken van nauwe aansluiting bij de vakbeweging en bij al die acties die van
de mensen zelf uit de aandacht richten op achterstand en achterstelling in onze
samenleving.
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Groot doel, smalle marge
De essentie van dit betoog is een beklemtoning van het karakter van de PvdA als
partij, die medeverantwoordelijkheid aanvaardt voor gegroeide structuren en bereid
is vanuit deze verantwoordelijkheid die structuren te hervormen.
Voor velen heeft dit stellig de smaak van de politiek van compromissen en van
de haalbare kaart, die politiek een slechte reputatie bezorgt. Zij smalen op
schroefjesverdraaiers en marginale veranderingen. Maar zij miskennen de aard en
de mogelijkheden van de politiek. Zeker in een hoogontwikkelde industriële
samenleving zijn abrupte beleidsveranderingen niet mogelijk. Men kan niet van het
ene jaar op het andere de belastingdruk met 3% van het nationale inkomen opvoeren.
Men kan evenmin van de ene dag op de andere bestuursstructuren grondig omvormen.
Maar daarom zijn de kleine veranderingen niet onbelangrijk. De verlegging van het
beleid met tien graden kan uiteindelijk het verschil zijn tussen oorlog en vrede.
Een goed voorbeeld is de politiek van Willy Brandt. Met angst en vrezen heeft
zijn partij de Grosse Koalition zien ontstaan. Toch kreeg de politiek in de
Bondsrepubliek een andere kleur met de SPD in de regering. Toen de nieuwe coalitie
met de FDP mogelijk werd, is het bestek opnieuw uitgezet. Niet in de vorm van een
radicaal andere koers. Wel in een hardnekkig pogen op een breed front tot overwinning
van achterdocht en de aanvaarding van realiteiten te komen. De politiek van Brandt
is marge-politiek, maar marges gebruiken is soms het verschil tussen een spiraal naar
beneden of naar omhoog. Het verschil tussen uitzichtloosheid en perspectief, tussen
hoop en wanhoop. Met de PvdA aan de regering zal niet alles in Nederland op slag
anders en beter worden. Maar wel de kans op het vermijden van catastrofen, op meer
perspectief voor het land, waarin over tien jaar veertien miljoen mensen moeten
wonen.

Eindnoten:
1 Op het congres van de PvdA in het voorjaar van 1969 werd een door H. Lammers gepresenteerde
resolutie aanvaard, waarin werd vastgelegd dat bij de eerstkomende regeringsvorming de PvdA
in geen geval met de KVP zou gaan regeren.
1 Op het congres van de PvdA in het voorjaar van 1969 werd een door H. Lammers gepresenteerde
resolutie aanvaard, waarin werd vastgelegd dat bij de eerstkomende regeringsvorming de PvdA
in geen geval met de KVP zou gaan regeren.
2 Conclusies van de bijzondere conferentie, die de PvdA organiseerde met het oog op het te houden
wereldvoedselcongres.
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Socialisme en nieuwe maatschappijkritiek
Er gaat tegenwoordig nauwelijks een vergadering voorbij sprekend over vorming
voor werkende jongeren, de bestuursvorm van de universiteit, de subsidiëring van
crèches, of er staat wel iemand op die verklaart dat én de inleider én de discussianten
maar wat staan te kletsen, want dat er toch niets gebeurt, zolang de maatschappij niet
verandert. Het systeem deugt niet, het gaat om een andere structuur. De politieke
partijen en de vakbonden, de Kamer en de regering zijn alle onderdeel van een goed
geoliede machinerie, het establishment ofwel de gevestigde orde. Binnen die orde
kan er wel wat gesleuteld worden aan probleempje x of vraagstuk y, maar wezenlijk
verandert er niets. Je kunt je daarom het beste maar niet inlaten met die kleine
verbeteringen, die de politici zo ijverig bepleiten. Verbeteringen verzwakken het
verzet tegen de bestaande structuur; ze werken verdovend en verhullend, terwijl het
juist aankomt op polarisatie, verscherping van tegenstellingen en bewustmaking
daarvan.
De criticus opereert vanuit de zekerheid, dat hij als minderheid een grote
samenzwering bevecht, waarbij hij zich voortdurend tegen inkapseling moet verweren.
Daarom is hij ook niet uit op discussie, maar op getuigenis en protest. Men behoort
tot het establishment of tot de voorboden van de nieuwe maatschappij en de nieuwe
mens, tot het bestel of tot het verzet daartegen.
Een zo beperkte aanduiding van het functioneren van nieuw opgekomen
maatschappijkritiek zegt nog bitter weinig over de onderscheidende kenmerken van
maatschappijkritiek-nieuwe stijl. De Rijk heeft in zijn beschouwing in deze aflevering1
een compacte beschrijving gegeven van het Marcusiaanse model van
maatschappijkritiek. Ze knoopt aan bij de machteloosheid van de mensen, die weinig
te vertellen hebben in een gecompliceerde samenleving. Ze verzet zich tegen een
anoniem geworden macht. In het systeem is niemand aanspreekbaar voor de tekorten
en de ongelijkheid. Het democratisch instrumentarium is het meest verwerpelijke
element in het stelsel. Door de verdrukkende verdraagzaamheid wordt de
machteloosheid van de mensen, en daarmee het systeem, in stand gehouden. Kritiek
is alleen geoorloofd binnen het systeem. De democratie is een schijndemocratie. De
wetenschap staat in dienst van de gevestigde orde. De universiteit is een
reproduktie-mechanisme van de huidige machthebbers. Autoritaire verhoudingen
worden met behulp van het institutionele geweld in stand gehouden. Een dergelijk
gesloten, zichzelf regulerend systeem is alleen door het bevrijdende geweld te
doorbreken. De randgroepen (studenten, kunstenaars) met de
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minste binding aan het systeem zijn geroepen als dragers van dit bevrijdende geweld
op te treden.

Marcusianisme en neo-marxisme
Nu is het voor een beoordeling van maatschappijkritiek nodig te onderkennen dat
naast dit Marcusiaanse model sprake is van een herleving van het marxisme. Die
twee modellen mogen niet worden verward, hoeveel kruisverbindingen er ook zijn.
Voor de marxisten is het probleem niet, dat de mensen zo weinig te vertellen hebben,
maar dat de verkeerde mensen het voor het zeggen hebben. Voor hen is de macht
helemaal niet anoniem, het zijn de geldmagnaten, de grote concerns en hun
imperialistische handlangers. De parlementaire instellingen zijn in kapitalistische
landen weliswaar niet essentieel, maar als forum niet te versmaden. Zij schimpen
niet op de tolerantie, maar profiteren daar graag van. Zij zijn tegen de bestaande
autoriteiten, maar leiden plaatsvervangende autoriteiten zorgvuldig op. Zij geloven
niet in de spontane creatie van bevrijdend geweld, wel in de hardnekkige voortzetting
van de klassenstrijd. Zij zwijgen bij voorkeur over het gebruik van geweld, zonder
er als machtsmiddel op beslissende momenten afstand van te doen. ‘De communisten
achten het beneden hun waardigheid, hun inzichten en bedoelingen geheim te houden.
Zij verklaren openlijk, dat hun plannen slechts verwezenlijkt kunnen worden door
de gewelddadige omverwerping van alle tot dusver bestaande maatschappelijke orde.
De heersende klassen mogen voor een communistische revolutie beven.’ Zo staat
het in het Communistisch Manifest en zo maakt het een integrerend onderdeel uit
van het marxisme-leninisme.
De verhouding tussen beide vormen van maatschappijkritiek manifesteerde zich
tijdens de mei-revolte in Frankrijk in 1968. In de contestatieperiode hield de PCF zich
afzijdig, appelleerde zelfs heel duidelijk aan de afkeer van de Franse arbeider van
straatgeweld. Toen het op een werkelijke krachtmeting uit scheen te lopen haastten
de communisten zich de leiding van de opstand in handen te krijgen. En daarin was
het gebruik van het grote geweld verdisconteerd, ook al kwam het er niet van.
Wat communisten en Marcusianen verenigt is de totale afwijzing van de bestaande
structuur en de potentiële aanvaarding van het geweld als middel in de strijd tegen
het kapitalisme, resp. het systeem. Daaruit ontstaat een zekere wederzijdse
beïnvloeding en soms tijdelijke bondgenootschappen. Zo heeft in ons land de CPN
in een latere fase het studentenverzet gesteund en hebben omgekeerd vooraanstaande
mensen uit het studentenverzet zich bij de voorjaarsverkiezingen van 1970 verenigd
in een oproep om op de CPN te stemmen. En dat terwijl de maatschappijcritici niet
hebben nagelaten de communistische stelsels en partijen als autoritaire,
bureaucratische instituten te kijk te zetten.
De politieke werkelijkheid is, dat én in opvattingen én in terminologie
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maatschappijkritiek-nieuwe-stijl en neo-marxisme dooreen lopen. En dat leidt er
weer toe, dat libertaire en totalitaire maatschappij-opvattingen, die elkaars
doodsvijanden behoren te zijn, op een wonderlijke manier samenspelen in het verzet
tegen de bestaande maatschappij. Het rode boekje van Mao en het rode
scholierenboekje lijken ten onrechte verwisselbaar. De macht uit de geweerloop en
de zelfbevrijding van de schoolautoriteit zouden niets met elkaar van doen moeten
hebben, maar het streven naar democratische maatschappijvernieuwing is als gevolg
van deze grensvervaging flink op de tocht komen te staan.

Democratisch socialisme en structuurhervormingen
In de opkomst van Marcusianisme en neo-marxisrne lijkt het democratisch socialisme
de grote afwezige. Zoals het ten tijde van de mei-revolte geen identiteit toonde. Toch
was en is de positie van het (democratisch) socialisme evenzeer afgestemd op
structurele hervorming als van de stromingen die via het studentenprotest, de
buitenparlementaire acties, de dreiging met het gebruik van geweld zoveel vorderingen
op de politieke markt hebben gemaakt. Met het magische woord structuur bedoelen
we immers de in instituties vastgelegde machtsverdeling in de samenleving. Die
machtsverdeling levert het beeld van grote ongelijkheid, weinige machtigen en vele
machtelozen. Heel de socialistische actie is erop gericht geweest, die machtsverdeling
fundamenteel te veranderen om de grote massa van de bevolking van haar
machteloosheid te bevrijden. Power to the people. Algemeen kiesrecht, bescherming
van burgerlijke vrijheden, sociale wetgeving, beperking van de zeggenschap over
het particulier bezit, gelijker verdeling van rechten. De kapitalistische structuur is
veranderd en uitgehold. Een rechtsorde met niet alleen formeel gelijke rechten is tot
ontwikkeling gekomen.
Maar in die ontwikkeling is kortsluiting opgetreden. Het beeld van betrekkelijke
harmonie van de sociale verzorgingsstaat van de vijftiger jaren met uitzicht op
geleidelijke groei naar groter gelijkheid is grondig verstoord. Daniel Bell heeft onlangs
in Encounter betoogd (Unstable America) dat althans voor Amerika de betrekkelijke
stabiliteit van de 50er jaren met de verwachting van groeiende harmonie als
uitzondering op het algemene patroon moet worden gezien. De turbulenties van de
twintiger en de crisisverschrikkingen van de jaren dertig zijn meer kenmerkend voor
de ontwikkelingsgang van de Amerikaanse samenleving, dan de rust van de
Eisenhower-aera. De chaotische verhoudingen na 1963 (dood van Kennedy) typeren
een maatschappij in een wanhopig conflict met zichzelf. De parallel met West-Europa
dringt zich op. Het crisiskapitalisme van vóór de Tweede Wereldoorlog is afgelost
door het gecontroleerde kapitalisme van de sociale verzorgingsstaat. De
verwerkelijking van volledige werkgelegenheid, permanente groei van welvaart en
sociale zekerheid hebben een adempauze geschapen. Nu lijkt de sociale
verzorgingsstaat in een bijna even fundamentele crisis
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geraakt als waarin het crisiskapitalisme van de dertiger jaren verkeerde. De
socialistische partijen, architecten en bouwers van de sociale verzorgingsstaat, zijn
daardoor aangetast. De linkse maatschappijkritiek richt zich veelal het venijnigst
tegen socialistische partijen omdat deze door de aanpassingen en verbeteringen, die
zij in de sociale orde hebben aangebracht, de gebleven machtsongelijkheid zouden
versluieren.
Die kritiek is vaak onjuist, maar wel verklaarbaar. Het werken binnen bestaande
structuren aan de hervorming van die structuren, zoals socialisten doen, bergt het
gevaar in zich van een vereenzelviging met die structuren. Het program op lange
termijn, het socialistisch maatschappijbeeld mag dan wel op papier staan, het
functioneert niet meer als herkenningsteken. Een goed voorbeeld daarvan vormt wat
de PvdA overkomen is met het centraal stellen van de leefbaarheid. De bedreiging
van het welzijn door de welvaart, de noodzaak van inperking van ongeremde
economische groei terwille van de leefbaarheid, de noodzaak ook van de doelbewuste
opvoering van de belastingdruk en afremming van de particuliere consumptie is het
eerst door de PvdA onderkend. Het verkiezingsprogram voor de kamerverkiezingen
in 1963 werd het land ingestuurd onder de titel Om de kwaliteit van het bestaan. Het
was geen populaire leus, velen weten de verkiezingsnederlaag die erop volgde aan
het hatelijke gedram voor opvoering van milieubeschermende overheidsuitgaven en
belastingdruk. In de ogen van nieuwkomers in het politieke veld is de PvdA echter
veel meer herkenbaar aan de activiteiten van socialistische gemeentebestuurders voor
het aantrekken van vervuilende industrieën dan aan het opkomen voor de kwaliteit
van het bestaan.
Dat een dergelijk effect kon optreden heeft alles te maken met de verstopping van
communicatiekanalen, die op grote schaal plaats vond. De bewerktuiging van de
sociale verzorgingsstaat betekende bovenal een enorme vertakking en verfijning van
de organisatiestructuur. Behalve voor de ingewijden viel er nog maar weinig te
overzien, laat staan te doorzien. De grote vervreemding tussen bestuurders en
bestuurden greep om zich heen. De maatschappijkritiek uit zich niet in een strijd van
het volk tegen een bepaalde machtsgroep, maar in het verzet tegen een onpersoonlijk
geworden economisch-politiek machtsapparaat. Dat verzet kenmerkt zich door een
afkeer van hiërarchie en centralisatie, de eis van directe democratie, nadruk op
spontaniteit, afwijzen van formalisme. ‘Het wantrouwen jegens de bestaande politieke
partijen heeft een algemene afkeer doen ontstaan van het verschijnsel organisatie,
dat op zichzelf volgens velen al leidt tot rigiditeit, politieke apathie van de volgelingen
en conservatisme.’ (Aldus W.G. Wolters in een lezenswaardig stuk Onmacht en
almacht in De Gids no. 6, 1970).
In dit verband moet ook gesteld worden, dat socialistische partijen de gevolgen
van de technologische revolutie hebben onderschat. Het socialisme heeft de technische
ontwikkeling in het algemeen toegejuicht om de welvaartsgroei en de bevrijding van
het vuile handwerk, die ermee gepaard gingen. De vrees, dat de machine tot
werkloosheid zou leiden bleek theoretisch ongefundeerd en praktisch ongegrond.
De technische ontwikkeling
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werd gestimuleerd via subsidies en onderwijs, maar in de richting die ze koos en in
de technocratische structuren die ze veroorzaakte, ongemoeid gelaten. Het gevolg is
geweest, dat de concentratie van ondernemingen en daarmee van economische macht
werd bevorderd, binnen de grote ondernemingen de zeggenschap werd voorbehouden
aan hen, die de geheimtaal der technologen verstaan, en de richting van de produktie
minder door de consument en meer door technisch noodzakelijke rendementen werd
bepaald. De strijd tegen het democratisch model werd daardoor een strijd tegen de
klasse der specialisten en vakidioten.
Het beeld van een technocratische samenleving, die zich onttrekt aan de controle
en inspraak van de mensen om wie het begonnen is, heeft een vacuüm geschapen,
dat zich vult met wantrouwen en achterdocht. Waar de mogelijkheid van rationele
controle ontbreekt, ontwikkelt zich een agressieve irrationaliteit. De actie tegen de
volkstelling van 1970 levert er een goed voorbeeld van. Wil het socialisme met zijn
ingeboren voorkeur voor een rationele ordening van de samenleving greep op de
ontwikkeling krijgen of herwinnen dan zal het dat grote vacuüm tussen bestuurlijk
en technocratisch handelen en de massale passiviteit van de mensen zinnig moeten
vullen.
Een vergrovend anti-kapitalistisch marxisme en een maatschappijkritiek, die zich
richt op de mobilisatie van irrationele krachten hebben alleen kans in een klimaat,
waarin een gedemocratiseerd socialisme het laat afweten. De situatie voor
socialistische partijen is in het bijzonder penibel omdat ‘rechts’ van het traditionele
socialisme het grote democratische tekort soms eerder en beter onderkend is dan
door de logge apparaten van de grote socialistische partijen.

Een democratisch antwoord op nieuwe maatschappijkritiek
Wat het socialisme zou moeten doen in het gezicht van de technocratische
maatschappijontwikkeling en de daaruit voortgekomen maatschappijkritiek is in
enkele hoofdpunten samen te vatten.
1 Welbewust breken met het ongerichte welvaartsstreven, dat het socialisme zich
door het kapitalisme heeft laten opdringen. Van huis uit weten socialisten beter. De
religieus-socialisten, maar ook socialistische theoretici als Tawney hebben steeds de
keuze van de doelstellingen van de samenleving primair gesteld. Niet macht en
rijkdom, maar menselijke zelfontplooiing en dienstbaarheid moeten norm van de
ontwikkeling zijn. De onderschikking van economische groei aan bescherming van
het ‘natuurlijk’ milieu en leefbaarheid lijkt vandaag een algemeen aanvaarde norm.
Het is echter woordenspel als in het economisch mechanisme zelf niet die normering
wordt ingebouwd. De hervorming van de onderneming is daarbij toetssteen. Alleen
door onderschikking van de investeringsbeslissingen in de onderneming aan een
democratisch geformuleerde afweging van produktiedoeleinden kan aan het domineren
van de economie over menselijke betrekkingen en levensom-
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standigheden een einde komen.
2 De controle op wat wordt aangeduid als het militair-industriële complex vraagt
om een eigen, aangepast controle-apparaat. De produktie van wapens en militaire
apparatuur behoort niet aan de particuliere onderneming te worden overgelaten. Het
vraagstuk is slechts ten dele oplosbaar in nationaal verband. Evenals de greep op de
multi-nationale onderneming is de relatie tussen defensieuitgaven en particulier
economische macht slechts via nieuw te scheppen bovennationale gezagsorganen
democratisch te ordenen door openbaarheid van feitelijke toestanden, toetsing en
besturing.
3 Voorrang geven aan permanente vorming. Duidelijk onderscheiden tussen
vakopleiding en onderwijs om het onderwijs. De zelfbeschikking in verschillende
vormen en gradaties tot gelding brengen in alle ‘geledingen’ van onderwijs.
4 Zelfbeschikking over de omstandigheden waarin en het doel waarvoor men
werkt. Een dergelijke zeggenschap van de basis af zich laten ontplooien. Experimenten
met arbeiderszelfbestuur.
5 Mensen interesseren voor hun eigen toekomst. Instituten van overheid,
universiteiten en particulieren, die zich bezig houden met toekomstverkenning een
integrerende plaats geven in de beleidsbepaling.
6 Het model van de parlementaire democratie openstellen voor aanvulling en
verandering. De kiezers rechtstreekse invloed geven op de vorming van een regering.
Het parlement voorzien van zuignappen op buitenparlementaire acties. De
vertegenwoordigende democratie meer inhoud geven door te waarborgen dat gekozen
volksvertegenwoordigers ook doorlopend iets vertegenwoordigen.

De methode van maatschappijverandering
Maar, zal men vragen, biedt een zich vernieuwend socialisme als aangeduid, enige
waarborg dat een meer gelijke verdeling van macht en zeggenschap tot stand komt?
Verandert de structuur van de samenleving op deze manier? Is er enige garantie dat
langs de weg van onderwijshervorming en van zelfbeschikking in de arbeidssituatie
een nieuwe motivatie optreedt, die de concurrentiejacht doorbreekt en coöperatie tot
een leidend motief maakt? Is het door hervorming van bestaande instituties mogelijk
de vervreemding te overwinnen en in een samenleving waarin verdringing en agressie
ingebakken lijken, ‘onvervreemde menselijkheid’ een kans te geven?
De links-revolutionairen hebben het antwoord. Maar voor hen is de westerse
maatschappij een total loss, waar alleen de bulldozer nog kan helpen. Neo-marxisten
van het type Mandel mikken op de grote Kladderadatsch, waarin de arbeiders, de
van macht verstokenen, gewelddadig de macht en daarmee de vrijheid zullen
veroveren. Langs parlementaire weg achten zij dat uitgesloten. De massa van de
arbeiders hangt in hun ogen verdoofd door het zinloze werk ′s avonds voor de televisie
en blijft een gemakkelijke prooi
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voor de partijen van het behoud. Het algemeen kiesrecht en het daarop gebaseerde
parlementaire stelsel is in hun ogen geen doeltreffend middel om de
machtsverhoudingen te veranderen. De reformistische partijen hebben geen kans,
want de industriële en financiële giganten beheersen de communicatiemedia.
Tegenover deze versluierende dictatuur past slechts het bevrijdende geweld van de
bewuste voorhoede van arbeiders, studenten en muitende intellectuelen. Door
bedrijfsbezettingen en zorgvuldige infiltratie in bestaande machtsapparaten moet het
mogelijk zijn een grootscheepse onteigening van de bezitters af te dwingen en
daardoor de poorten naar het rijk van de vrijheid open te stoten.
In een recente discussie met Mandel heb ik deze beapplaudisseerde opvatting een
wanhoopsfilosofie genoemd, gebaseerd op een karikatuur van de maatschappelijke
werkelijkheid.
Het is zaak het begrip structuur te ontmythologiseren. Structuren, ook
machtsstructuren, zijn geen onverwrikbare, vastliggende gegevenheden. De verdeling
van macht is permanent in beweging, de verhoudingen verschuiven voortdurend. De
ontwikkeling van de laatste eeuw is ruwweg geweest een beperking van de macht
van bezitters en regenten en een groei van de macht van de georganiseerde arbeiders,
de ambtenaren, de intellectuele beroepen en de middelbare en ‘hogere’ werknemers.
Die ontwikkeling is doorkruist door de machtstoestroming aan de specialisten in alle
besturende apparaten, waardoor de politieke democratie is uitgehold in een fase,
waarin de sociale democratie nog nauwelijks van de grond gekomen was. De westerse
‘democratieën’ verkeren daarom wel terdege in ademnood. Maar er is geen reden
tot wanhopen. De opkomst van de kritische generatie is een produkt van langer en
beter onderwijs, meer welvaart en grotere uitingsmogelijkheden. Die ontwikkeling
is niet omkeerbaar. Welke restauratiegolven nog over ons heen zullen spoelen - onze
samenleving zal niet meer terugvallen op de fletse elite-democratie, die het produkt
was van de burgerlijke revolutie in een periode, waarin de strijd om het dagelijks
brood en de bestaanszekerheid allesbeheersend was. Gedemocratiseerd onderwijs
schept de voorwaarde om de macht verder te verschuiven van de weinigen naar de
velen. Het schept ook de voorwaarde om de zelfbeschikking over de arbeidssituatie
in de onderneming te verleggen naar allen, die daarin werken. Langs de weg van de
democratisering van de politieke partijen kan de politieke democratie gevitaliseerd
worden en technocratische toestanden overwonnen. De massale groei van het aantal
studerenden levert de voorwaarden tot vergemeenschappelijking van het
kennismonopolie, dat in de huidige fase belangrijker en profijtelijker is geworden
dan het geldmonopolie. De spreiding van informatie en communicatie heeft een
doorbreking van een traditionele groepsmoraal en een vrij algemene aanvaarding
van nieuwe leefvormen mogelijk gemaakt. Een nieuwe mentaliteit en een nieuwe
motivatie wint terrein met belangrijke politieke gevolgen. Milieupolitiek is nu even
onontkoombaar als het lang geheiligde gedram voor belastingverlaging nu vulgair
en verouderd aandoet. Het gaat niet aan dit alles af te doen als sluw bedachte aanpas-
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singsmanoeuvres van kapitalistische heren, die achter de schermen aan de touwtjes
trekken.
Het socialisme in zijn consequent democratische variant heeft nog een lange weg
te gaan naar de klassenloze maatschappij, waarin mensen goed toegerust zelf vorm
geven aan hun bestaan. Er is echter geen enkele reden om zich te laten afdringen van
een rationele politiek, die gebruik maakt van dat kostbare werktuig voor
maatschappijvernieuwing, dat met veel opoffering gewonnen werd en dat
parlementaire democratie heet. Men kan daarbij niet voorbijgaan aan de
maatschappijkritiek van de jaren ′60, omdat ook waar die kritiek ontaardt in
wanhoopsfilosofie, socialistische zelfverblinding mede schuldig is. Maar socialisten
moeten zich keren tegen het drijven de wetenschapsbeoefening te binden aan een
vooropgesteld wetenschappelijk of maatschappelijk ideaal. Onderwijs en wetenschap,
die bewust zijn afgestemd op dienstbaarheid aan een nieuwe maatschappijvorm
bedreigen vrijheid en openheid even hard als de onderschikking aan de verdediging
van het bestaande.
Het moet zich keren tegen de historische discontinuïteit, de gewilde breuk met de
geschiedenis, de idee, dat bestaande structuren vernietigd moeten worden alvorens
een ontwikkeling in vrijheid mogelijk wordt. Op ruïnes groeit überhaupt weinig. Elk
veranderen van structuren heeft alleen blijvende betekenis als het is gebaseerd op
een verandering van de instellingen en mentaliteiten, die bestaande structuren dragen.
De fout van bestaande instellingen voor overleg en advies is niet, dat ze er zijn maar
dat ze als bureaucratische apparaten, los van de mensen voor wie ze bestemd zijn,
fungeren. Dat geldt voor de SER en voor de KNVB en duizend andere organen, die
wel produkten afscheiden, maar een bloedarm bestaan leiden. En op den duur raken
die produkten dan vergiftigd.
Een gelijker verdeling van macht kan ook niet gebaseerd zijn op een afbraak of
uitholling van de bestaande produktieorganisatie. Er is technisch veel mogelijk en
die organisatie moet gedemocratiseerd worden. Maar de actie voor welzijn,
milieubescherming en de onderschikking van de economie kan niet voorbijgaan aan
enorme gebleven welvaartstekorten. Sterker, de verwerkelijking van leefbaarheid,
een menselijker arbeidssituatie en een rechtvaardiger verdeling van de welvaart in
de wereld vereist een uiterst rationele organisatie van produktie en planning. Daarom
is het mij niet erg duidelijk wat Van Zuthem precies bedoelt met zijn pleidooi om
de werknemers te laten beslissen over de vraag wat er geproduceerd zal worden. Ik
begrijp zijn streven de werknemers mee te laten beslissen over investeringsbesluiten.
Maar de produktieordening kan toch niet afhankelijk worden gemaakt van het
groepsoordeel van de werknemers in een bepaald bedrijf. Ik meen, dat de arbeiders
over de vraag, waartoe de produkties waaraan zij werken, eigenlijk dienen en welke
maatschappelijke gevolgen deze hebben, behoren te oordelen in de politieke orde,
als lid van een partij. Zoals ik ook de idee, dat bedrijven collectieve voorzieningen
zouden moeten financieren een toonbeeld van een willekeurige ordening vind. De
Philipsschool en de Phi-
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lipssportclub zijn me al te veel. Maar goed, de tegenwerping is hier gemaakt om te
illustreren, dat de concrete vormgeving van verhoudingen ‘waarin mensen zoveel
mogelijk verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het beleid’ vol voetangels en
klemmen zit.
Dat is niet erg. De weg naar zelfbeschikking is lang, we beginnen pas in een
situatie, waarin veel verkeerd is gegaan en gedaan. De opkomst van nieuwe
maatschappijkritiek heeft de socialistische partijen gedwongen zich opnieuw
rekenschap te geven van het soort van samenleving, dat zij tot stand willen brengen.
Het heeft een proces van denken en heroriëntering op gang gebracht, dat nog
allerminst is afgesloten. Socialistische politiek speelt zich af in een samenleving, die
mede dank zij socialistische actie in allerlei opzicht grondig verandert. Die
veranderingen zijn geen aanleiding inzichten en verworvenheden van vroegere
perioden overboord te gooien. Wel om elementen van de nieuwe maatschappijkritiek
over te brengen in het verband van politieke actie, die gericht blijft op een
verdergaande hervorming van de maatschappij.
Het is niet te voorspellen welke afmetingen de golf van maatschappijkritiek zal
aannemen. Ebt ze terug, gaan de golven hoger, is het mogelijk het rationele van het
irrationele te scheiden, is het mogelijk het gebruik van geweld te voorkomen? Het
is goed te bedenken, dat de strijd om een nieuwe maatschappijvorm zich afspeelt in
een situatie, waarin de beide supermachten geconfronteerd worden met scherpe
interne tegenstellingen, die verwantschap vertonen. In beide staten is de strijd
aangespannen tegen technocratische overheersing en een vrijheidsbeperkend klimaat.
Amalrik spreekt over samizdat, de Beweging, in vaak vergelijkbare termen, waarmee
Amerikaanse jongeren over de Movement spreken. Wat hen verenigt is de strijd voor
een socialisme met een menselijk gezicht. Die strijd is in het Westen alleen te winnen
met gebruik van de verworven vrijheid. Zoals Salvador Allende, de Chileense
president, in antwoord op een gelukwens van het Bureau van de Socialistische
Internationale antwoordde: ‘Ik kan u verzekeren dat mijn regering zal staan voor een
weg naar het socialisme binnen het raam van democratie en met eerbiediging van de
wet en de publieke vrijheden.’

Eindnoten:
1 Zie het decembernummer van 1970 van‘Socialisme en Democratie’.
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Van welvaart naar welzijn in Europa
De uitbreiding van de Europese Gemeenschap voltrekt zich onder omstandigheden,
die de politieke en in het bijzonder de socialistische problematiek rondom Europa
scherp belichten. Noorwegen doet niet mee op grond van een mengsel van vrees
voor nationale belangen en hier en daar socialistische achterdocht tegen een
kapitalistisch Europa. Europese ambtenaren staken, en demonstreren daarmee dat
tegen het bewustzijn van groepsbelangen geen communautaire geest gewassen is.
De Labour Party houdt haar parlementariërs weg uit Straatsburg en geeft daarmee
te kennen dat voor haar de gemeenschap van het Europese socialisme vooralsnog
minder betekent dan het uitvechten van de nationale strijd tegen de Conservatieven.
Als men deze begeleidingsverschijnselen overziet, is de vraag gemotiveerd of er wel
ooit van een specifieke socialistische conceptie voor Europa sprake is geweest. Zeker
socialisten, Henri Spaak voorop, hebben in de totstandkoming van de EEG een
belangrijke rol gespeeld. In het parlement van de EGKS en later van de EEG zijn
socialisten consequent opgekomen voor volledige werkgelegenheid en sociale
zekerheid. In de strijd om de uitbreiding van de bevoegdheden van het parlement,
in de afwijzing van de nauwe verbindingen met niet-democratische regimes als Spanje
hebben socialisten voorop gelopen. Mansholt heeft op het omvangrijkste en meest
ingrijpende onderdeel van de EEG-ontwikkeling, het gemeenschappelijk
landbouwbeleid, zijn onuitwisbare stempel gedrukt.
Toch is, als men vraagt naar de grondslagen van het te voeren economisch en
sociaal beleid, de vraag gemotiveerd naar de eigen socialistische inbreng in de
ontwikkeling van de Gemeenschap.
In de jaren vijftig is het Europese eenheidsstreven bepaald geworden door de wens
van de Frans-Duitse verzoening, die leidde tot de oprichting van de EGKS, een
verworvenheid van overigens niet te onderschatten betekenis. In het midden van de
vijftiger jaren is het vooral het verlangen naar verdere economische expansie geweest,
dat het verdrag van Rome mogelijk heeft gemaakt. Aan de totstandkoming van de
EEG lag de overweging ten grondslag, dat alleen een vergrote markt Europa ervoor
zou kunnen vrijwaren verpulverd te worden tussen de supermachten. Niet een
maatschappij-ideaal, maar een economisch en politiek zelfbehoud heeft het verdrag
van Rome gekarakteriseerd. In die periode was in Europa de discussie gaande tussen
planning en neo-liberalisme. De planninggedachte was op de terugtocht. In het
Amerika van Eisenhower werd geliberaliseerd. Europa volgde. Een grote
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Europese markt met vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal naar
Amerikaans voorbeeld was het grote ideaal. Een min of meer dirigerend of oriënterend
beleid werd slechts voorzien voor landbouw, vervoer en energie. Het
concurrentiebeleid werd als verbodswetgeving op Amerikaanse leest geschoeid.
Ik behoef hier niet te herhalen, dat de verwerkelijking van het vrije verkeer van
goederen, de afschaffing van de contingentering eerst (1962), van de interne tarieven
later, gepaard is gegaan met een uitzonderlijk hoge groeivoet in de zes landen en een
welhaast weergaloze toeneming van de interne handel. Gezien vanuit de idealen en
verwachtingen van de jaren vijftig is de EEG een doorslaand succes geworden. Het
gemiddelde levenspeil van de bevolking is meer dan verdubbeld. Volkshuisvesting
is verbeterd, het bezit van huishoudelijke apparatuur, auto, televisie en telefoon is
enorm gespreid. De Gemeenschap is het belangrijkste handelsblok van de wereld
geworden.
In allerlei opzichten is de Amerikaanse uitdaging met succes beantwoord. De
uitbreiding, de verdieping en de voltooiing van de Gemeenschap - thema van de
Haagse Topconferentie (dec. 1969) - behoefden naar het leek op de Parijse
Topconferentie van okt. 1972 slechts bevestigd te worden op weg naar de economische
en monetaire unie.
Toch heeft het Parijse Topoverleg slechts weinig enthousiasme gewekt. Er zijn vele
crisisverschijnselen rond de Gemeenschap tot de enige ingetrokken eerste motie van
afkeuring tegen de Europese Commissie toe. Er is vooral in socialistische kring diepe
twijfel of we met de Gemeenschap op de goede weg zijn. Daarmee doel ik niet in de
eerste plaats op de vage taakstelling voor een ‘Europese Unie’, het woord dat nodig
was toen het niet mogelijk bleek voor de politieke eenwording van Europa een
enigszins gemeenschappelijke oplossing aan te geven. Los van de verschillen in
permanentie over de uiteindelijk na te streven structuur van Europa zie ik een vijftal
ontwikkelingen waarop de kritiek van socialisten zich moet richten.
1 De liberale conceptie van de éne markt heeft weliswaar geleid tot een sterke
welvaartsgroei, maar evenals in de Verenigde Staten is een sterke discrepantie
opgetreden tussen private overvloed en publieke armoede. Niet alleen voor de
verschillende lid-staten, maar voor de EEG als geheel geldt, dat de collectieve
voorzieningen ernstig tekortschieten ten opzichte van de vergrote particuliere
bestedingsmogelijkheden. De verstikking van de steden, de ongeremde uitgroei van
industriële centra, de verkeersonveiligheid, de milieuvervuiling, zijn evenzovele
uitingen van dit verstoorde evenwicht.
2 Hoewel weinig transnationale fusies hebben plaatsgevonden, heeft de overheersing
van de grote onderneming zozeer het produktie- en consumptiepatroon bepaald dat
van een democratische besluitvorming over wat en voor wie geproduceerd wordt
amper sprake is.
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3 De verschillen in levensomstandigheden en levenspeil, zowel geografisch als
functioneel, zijn zeer groot gebleven. Van een vermindering van inkomensverschillen
binnen de Gemeenschap is nauwelijks sprake. Ondanks aanzetten tot
vermogensspreiding in enkele landen is de beschikkingsmacht over vermogen en
over het inkomen daaruit in handen van weinigen gebleven. Het beeld van voorrang
voor het rendabel maken van beschikbaar kapitaal wordt versterkt door de
tewerkstelling van 10 miljoen arbeiders van buiten de Gemeenschap met beperkte
rechten. Werknemers die in een positie van volstrekte afhankelijkheid en vaak
willekeur verkeren.
4 Het verbruik van energie, grondstoffen en hoogwaardige voedingsmiddelen is meer
dan gemiddeld gestegen. Hoewel het te vroeg lijkt om al te stellige uitspraken over
de uitputting van natuurlijke hulpbronnen te doen, is het op zijn minst waarschijnlijk
dat de EEG niet op deze weg kan voortgaan zonder zich schuldig te maken aan een
beslissende bijdrage tot een onoplosbare ecologische crisis. De briefwisseling
Mansholt-Barre is de uitdrukking van een fundamenteel vraagstuk, waar het Parijse
Topoverleg op kousevoeten overheen gegleden is.
5 Ondanks het feit, dat de EEG de uitvoeren uit derde-wereldlanden sterker heeft
vergroot dan de Verenigde Staten of de Oostblokstaten (mede dank zij grotere
economische groei), is de EEG in gebreke gebleven een substantiële bijdrage te leveren
aan de bevrijding van de arme landen uit hun positie van onmacht. In de
Kennedyronde kwamen de produkten uit de ontwikkelingslanden er bekaaid af. De
zelfvoorzieningsgraad voor de meeste landbouwprodukten werd te hoog gesteld
(suiker!), op de Parijse Top weigerden de staatshoofden en ministers-presidenten de
simpele aanbeveling van de president van de Wereldbank te volgen en de invoer van
industriële produkten uit de ontwikkelingslanden jaarlijks met 15% op te voeren.
Nu zou het onjuist zijn de indruk te wekken alsof de Gemeenschap zich ten opzichte
van deze ontwikkelingen geheel passief zou hebben gedragen. In de tweede helft
van de jaren zestig is er terdege sprake van een heroriëntering van het
Gemeenschapsbeleid op elk van deze gebieden. De grotere markt wordt dan minder
doel op zichzelf. De Gemeenschap verliest aan glans en zoekt terecht naar een
verdieping van haar beleid. Men kan echter nauwelijks zeggen dat daar een ernstig
pogen aan ten grondslag ligt om zich rekenschap te geven van het soort van
samenleving dat men gestalte wil geven.
Typerend is dat de meeste nadruk valt op de technisch-economische sectoren waar
Europa duidelijk bij de Verenigde Staten ten achter is gebleven: kernenergie,
ruimtevaart, computers, telecommunicatie, vliegtuigbouw. Nu zal ik de laatste zijn
om te ontkennen, dat technologische innovatie in het technotronisch tijdperk voor
de vitaliteit en zelfhandhaving van Europa een levensbelang is. Wat verontrust, is,
dat nauwelijks gezocht is naar doeleinden en methoden, waarbij in aansluiting op
wat in de Verenigde Staten werd
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bereikt voor Europa een eigen ontwikkeling werd gezocht. Het memorandum van
de Commissie van maart 1976 inzake het industriële beleid van de Gemeenschappen
stond sterk in het teken van het opconcurreren in deze sectoren tegen de Verenigde
Staten. Gegeven de belangrijke Amerikaanse vestigingen en invloeden in al deze
sectoren zou er alle aanleiding zijn geweest om de ontwikkeling van geavanceerde
technologieën in Europa te toetsen aan en te kanaliseren binnen eigen sociale
doelstellingen.
Op het achtste Congres van de Socialistische Partijen in de Gemeenschap is het te
voeren economisch en sociaal beleid geplaatst binnen het raam van een herziening
van de maatschappelijke orde. Die herziening moet allereerst gericht worden op een
bewust en doorzichtig maken van de economische beslissingen. Het marktmechanisme
faalt waar het geldt het veilig stellen van de collectieve voorzieningen. De
inflatiegraad vertoont binnen Europa een structurele tendens tot toeneming. Die
stijgende inflatie is de afspiegeling van massale afwentelingsprocessen. Van de
overheid wordt verlangd dat ze meer en betere diensten levert, in het bijzonder
onderwijs en gezondheidszorg, maar we weigeren ervoor te betalen met een beperking
van de toeneming van de particuliere consumptie.
Die massale afwenteling leidt tot overbesteding, betalingsbalanstekorten,
muntverzwakking en werkloosheid. Een evenwichtige economische ontwikkeling is
alleen mogelijk als de georganiseerde werknemers in staat worden gesteld
medeverantwoordelijkheid te dragen voor produktie en verdeling. Dat betekent
uitbreiding van medezeggenschap, vermogensspreiding en verkleining van
inkomensverschillen.
Een inkomenspolitiek, die alle soorten van inkomens omvat is niet op nationale
schaal tot een sluitend systeem te maken. Inflatiebestrijding zal daarom alleen lukken
als in Brussel overeenstemming wordt bereikt over de richtlijnen voor een Europese
inkomenspolitiek met alle implicaties daarvan.
Een inkomenspolitiek wordt opgeblazen als ze niet berust op een beheersing van
de investeringen. Investeringsbeheersing vergt tenminste een indicatieve planning
van de grote investeringen in de belangrijkste bedrijfstakken. Het sectorbeleid zoals
de Commissie dat in een basisconcept heeft neergelegd is gericht op steunmaatregelen
en herstructurering. Het gaat evenwel om coördinatie van industriële expansie, getoetst
aan de gevolgen van die expansie voor werkgelegenheid, ruimtelijke ordening,
gelijkmatige inkomensverdeling, leefmilieu en de behoeften tot afzet op de Europese
markt van de ontwikkelingslanden.
Ik moet in een schetsmatige aanduiding afzien van het aangeven van instrumenten,
die gehanteerd moeten worden om een blinde welvaartsgroei om te buigen naar een
doelbewuste welzijnsontwikkeling. Ik spreek daarom ook geen oordeel uit of en
hoeveel industrieën aan particuliere eigendom onttrokken en gecommunaliseerd
zouden dienen te worden. Wel pleit ik ervoor dat gebroken wordt met het bijgeloof
dat vrijmaking van het verkeer van
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goederen, personen en kapitaal op zichzelf en zonder meer tot meer optimale
verhoudingen zal leiden. Na de jaren van liberalisatie binnen de Gemeenschap heeft
nu het uur geslagen voor de doelbewuste beleidsintegratie, dit wil zeggen de toetsing
van investeringen en winstbestemming aan de bevordering van ontplooiing,
verbetering van het leefmilieu en verkleining van inkomensverschillen.
Dat betekent, om een aantal voorbeelden te noemen, de noodzaak van
• afremmen en wellicht geheel stoppen met het supersonisch luchtverkeer;
• beperken van de tonnenmaat van tankers en carriers, die de Europese havens
opschepen met onoverzienbare kosten van infrastructuur;
• overschakeling van energie-intensieve naar energiebesparende produktie en
transportmethoden;
• consequente voorrang in het internationale verkeer aan ruimte- en
energiebesparende vormen van openbaar vervoer;
• selectieve toepassing van de computerisatie, met name in de dienstverlening,
met het oog op schadelijke uitwerking op werkgelegenheid, en arbeidsvreugde;
• stelselmatige pogingen om na een eeuw van steeds verdergaande arbeidssplitsing
via taakverbreding een nieuwe betrokkenheid van mensen bij hun dagelijks
werk tot stand te brengen;
• uitbreiding van de activiteiten van het Sociaal Fonds, gericht op herscholing en
bevordering van de mobiliteit voor de werknemers;
• een zodanige afstemming van industrie- en arbeidsmarktbeleid, dat de
inschakeling van arbeiders van buiten de Gemeenschap geleidelijk kan worden
teruggebracht, onder voorwaarde dat in de landen van herkomst voldoende
investerings- en scholingsbijdragen worden geleverd, zodat de mindere
werkgelegenheid in de Gemeenschap meer dan gecompenseerd wordt;
• afstemming van het landbouw- en industriebeleid op een jaarlijks scherp te
programmeren toeneming van de invoer van verwerkte landbouw- en industriële
produkten uit de ontwikkelingslanden.
Te lang is het scheppen van een Europese markt als een ideaal in zichzelf gezien.
De Europese markt is goeddeels een feit. Ze heeft produktiviteit en welvaart vergroot.
Ze heeft de ongelijkheid in inkomen en vermogen, in macht en kennis scherper reliëf
gegeven. De jeugd van Europa loopt niet meer warm voor groter en groter alleen.
Zoals de Olympische Spelen als een pure jacht op records hun glans hebben verloren,
zo biedt de immense schaalvergroting die de Euromarkt bracht geen inspiratie meer.
Toen Rotterdam jaren geleden de grootste haven van de wereld werd, was dat in
Nederland een nationale gebeurtenis. Vandaag zegt men: ‘de grootste haven van de
wereld. So what?’ Hoe leven de mensen in Rotterdam en het Rijnmondgebied.
Hetzelfde is gebeurd met de EEG. De produktiecijfers imponeren niet meer. Vandaag
kan de Europese integratie alleen nog haar zin bewijzen door een verbetering van de
kwaliteit van het bestaan van de mensen in de negen landen van de EEG.
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Socialisme en vrije ondernemingsgewijze produktie
Uw voorzitter schreef aan mij in zijn uitnodiging om op uw vergadering te spreken
- ik citeer hem - ‘U zult uit de keuze van het onderwerp wel begrijpen dat wij goed
hebben nagedacht over het onderwerp dat wij u willen toespelen.’ Ik heb mij
afgevraagd, wat zou in dat nadenken nu wel begrepen zijn.
Wellicht de behoefte een hogepriester van de socialistische eredienst hier
scharlakenrood te zien optreden?
Misschien ook het verlangen nu eens haarfijn te kunnen waarnemen, hoever
socialisten en christen-democraten samenwerkend in dit kabinet, wel van elkaar
verschillen?
De heer Lubbers was immers vorig jaar de gastspreker over ongeveer hetzelfde
onderwerp.
Wel, ik heb voor alle zekerheid de redevoering van de heer Lubbers er nog eens
op nageslagen en ik kan u plechtig de verzekering geven dat als hij van de Noordpool
komt en ik van de Zuidpool, wij elkaar toch als het gaat om het concrete beleid van
vandaag, op de evenaar ontspannen de hand reiken.
Maar het is waar, invalshoeken en uitzichten zullen stellig verschillen. Uw
voorzitter heeft met de keuze van zijn onderwerp ‘Socialisme en de vrije
ondernemingsgewijze produktie’ het er ook naar gemaakt, om iets van dat verschil
in invalshoek en uitzicht hier verwoord te krijgen. Socialisme, een beweging naar
een maatschappij zonder klassentegenstellingen, waarin de ene mens de ander niet
meer uitbuit, waarin de één op grond van bezit en eigendom geen overmacht meer
heeft over de ander. Waarin inkomensongelijkheid nog slechts de matige weerslag
is van uiteenlopende verantwoordelijkheden en waarin zelfbestuur in alle
samenlevingsverbanden is verwezenlijkt.
Dat socialisme staat ongetwijfeld op gespannen voet met de vrije
ondernemingsgewijze produktie, al wenst het die produktiewijze bepaald niet te
ruilen voor een staatssocialistisch centralisme.
Mag ik proberen heel kort de ontwikkeling van het democratische socialisme hier
in ons land voor u te schetsen.

Ontwikkeling socialistisch denken
Als aan het einde van de eerste wereldoorlog de socialisatiegolf over Europa slaat,
staat in het socialistisch denken de aanval op het particuliere eigendom
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van de produktiemiddelen centraal. Het Socialisatierapport van SDAP en NVV getuigt
daarvan.
Vijftien jaar later, het Plan van de Arbeid 1935, gaat het veel meer om de volledige
werkgelegenheid als doel tegenover de massawerkloosheid van de dertiger jaren.
Weer een periode later, na de tweede wereldoorlog, als in 1952 het Socialistisch
Planboek De weg naar vrijheid verschijnt, valt de nadruk op wat is gaan heten ‘de
socialisatie van de beschikkingsmacht over de produktiemiddelen’. Niet de eigendom
als zodanig is van wezenlijk belang, maar de rechtsregels waarbinnen de hantering
van die eigendom wordt gedwongen tot dienstbaarheid aan doelstellingen die zich
de samenleving kiest. Doelstellingen van volledige werkgelegenheid en een
rechtvaardige inkomensverdeling.
Een periode later, in 1959, publiceert de Wiardi Beckmanstichting het rapport De
hervorming van de onderneming. Dan valt de nadruk op de wenselijkheid de
dienstbaarheid van het door de onderneming te voeren beleid niet alleen van buitenaf,
door wettelijke regels, te normeren, maar van binnenuit te bewerkstelligen door de
introductie van Commissarissen Algemeen Belang in de beheersstructuur van de
onderneming.
In weer een nieuwe fase, in 1972, als de milieucrisis zich voelbaar heeft gemaakt,
verplaatst de klemtoon zich opnieuw naar het stellen van rechtsregels van buitenaf
om een functioneren van de onderneming te verkrijgen, dat voldoet aan de norm van
het behoud van een schoon milieu en het zorgvuldig omgaan met schaarse
grondstoffen.
Dan blijkt opnieuw dat centralisatie van ondernemingsbeslissingen en daarin de
belangrijkste, de investeringsbeslissingen, daarin een grote plaats inneemt. Ik noem
als voorbeeld het zgn. rapport-Mansholt, dat evenals de na-oorlogse rapporten, die
ik zoëven noemde, mijn handtekening draagt. U kent de dader.
Dit jaar publiceert de Wiardi Beckman-stichting een studie Op weg naar
arbeidszelfbestuur, waarin het accent ligt op het verwezenlijken van democratie op
de werkvloer, het écarteren van de invloed van de kapitaalsfactor in het bestuur van
de onderneming en het tot stand brengen van gedecentraliseerde beslissingsprocessen
bij de inpassing van de zelfbesturende onderneming in het geheel van de economie.
Als u de ontwikkeling, die ik in enkele trefwoorden heb proberen samen te vatten,
1920-1974, als u die ontwikkeling overziet, dan valt op dat ze met telkens
verschuivende spitsen wordt geïnspireerd door de overtuiging dat de produktie
uiteindelijk niet bepaald behoort te worden door vraag en aanbod, zoals ze op de
markt tot gelding komen, maar door als tegenstelling geziene, democratisch getoetste
gemeenschapsbeslissingen.

Ontwikkeling produktiestelsel
Het is, dacht ik, ontegenzeggelijk een feit, dat de ontwikkeling van een halve
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eeuw overziende, moet worden geconstateerd dat men niet meer kan spreken van
‘de vrije ondernemingsgewijze produktie’, maar dat ons huidige stelsel in feite bestaat
uit een verschuivend evenwicht. Als u wilt, een wapenstilstand tussen aan de ene
kant wettelijke regelingen van de overheid waar het betreft de voorwaarden waarop
het ondernemerschap wordt uitgeoefend, een bewust ingrijpen ook door de overheid
via heffingen, subsidies, fiscale regelingen, prijspolitiek, ter kanalisering van het
marktmechanisme, en aan de andere kant een gebleven vrijheid van beslissing, een
manoeuvreerruimte van de ondernemingsleiding en de kapitaalverschaffers. Het
beeld van de vrije ondernemingsgewijze produktie is in veel opzichten een vergruisd
beeld.
Intussen is het duidelijk, dat er de laatste jaren nieuwe impulsen werken naar een
herbezinning op de huidige verhoudingen en het produktiestelsel als zodanig opnieuw,
en sterker dan tevoren, in discussie is.
Nu wil ik er direct bijzeggen, dat dit naar mijn mening niet een kwestie is van
‘ondernemertje pesten’ of het verder verzuren van het bestaan van toch al zwaar
belaste topfunctionarissen. Het telkens opnieuw in discussie komen - en nu versterkt
- van de vraagstukken van economische orde en van ons produktiestelsel, heeft alles
van doen met veranderingen die zich hebben voltrokken en voltrekken in de
technologische en economische grondverhoudingen in onze samenleving en in de
wereld.
Ik wil graag proberen dit toe te lichten.
De sprongsgewijze technologische ontwikkeling, waarvan onze generatie getuige
is geweest, heeft ertoe geleid dat bij investeringsbeslissingen steeds grotere eenheden
in het geding zijn. Die ontwikkeling heeft ook geleid tot een naar verhouding
belangrijke plaats van de grote, vaak zeer grote onderneming in het economisch
bestaan.
Aan het eind van de vijftiger jaren mocht men nog twijfelen of de groei van grote
ondernemingen, die ook toen opvallend was, in verhouding tot de omvang van de
markt, de afzetmarkt, had geleid tot - wat men zou kunnen noemen - concentratie
van ondernemingsbeslissingen in de handen van weinigen.
Ik heb zelf het antwoord op die vraag aan het einde van de vijftiger jaren nog van
alle twijfel voorzien. Maar de ontwikkeling in de zestiger jaren heeft, meen ik, weinig
ruimte voor twijfel gelaten. De zestiger jaren zijn in de Westerse industriële wereld
gekenmerkt door een proces van fusie en concentratie. De rol van de multinationals
kreeg een spectaculair aanzien. In ons eigen land daalde in die periode het aantal
zelfstandige ondernemingen met enkele tienduizenden.
Ik constateer dat de groei van de technologie, de effecten daarvan op de
werkgelegenheid en de toenemende betekenis die daaruit voortkomt van
investeringsbeslissingen, dat die ontwikkeling het ontstaan van een bewuste
industriepolitiek van de kant van de overheid sterk heeft gevoed. Wat vandaag bekend
staat als het sectorstructuurbeleid van de overheid, waarin ontwikkelingen van
verschillende bedrijfssectoren ten opzichte van elkaar worden getoetst en afgewogen,
gestimuleerd en afgeremd, betekent een nieuw
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veld van overheidsactiviteit. Het industriële herstructureringsbeleid is eveneens op
die afweging geënt.
Dit betekent, dat op basis van de technologische ontwikkeling een vaak indicatief,
maar niettemin onmiskenbaar nieuw stuk overheidsbeleid in het stelsel van de vrije
ondernemingsgewijze produktie tot stand is gekomen en het stelsel als zodanig weer
verder is veranderd.
Maar daar is het niet bij gebleven. Met de groei van de grote onderneming, met
name van de grensoverschrijdende onderneming, neemt de behoefte aan controle en
toetsing van beslissingen van die grote onderneming verder toe. Ik wil vandaag de
verleiding weerstaan om daar, aan de hand van een rapport van de deskundigen, de
eminent personalities zoals dat zo mooi heet, van de Verenigde Naties over de rol
van de multinationals nader op in te gaan. Maar ik kan niet om de constatering heen
dat het gebruik van economische macht voor politieke doeleinden en het gebruik van
economische macht ten koste van de consument, voorwerp zijn van onrust en gelukkig
ook van onderzoek. Bij ons houdt een werkgroep onder leiding van de minister van
Economische Zaken zich bezig met dat onderzoek. De behoefte daaraan is sterk
geactualiseerd door de alom ervaren ondoorzichtigheid van het beleid van de
oliemaatschappijen tijdens de energiecrisis.
Geen veroordeling daarvan, integendeel, in sommige opzichten duidelijk reden
tot voldoening. Maar onmiskenbaar ondoorzichtigheid. En daarom begrijpelijk dat
ook in het verband van de Europese Gemeenschap en van de door de Verenigde
Staten geïnitieerde Energy Coordinating Group, de behoefte is geformuleerd om te
komen tot een grotere doorzichtigheid van besluitvormingsprocessen bij de
multinationale ondernemingen. Om elk misverstand te vermijden: als hier misschien
een verwijtende toon doorklinkt, dan richt die zich bepaald niet alleen tegen de
multinationale ondernemingen, maar wellicht meer nog tegen de achterstand die èn
vakbeweging èn politieke partijen èn overheden hebben laten ontstaan in dat
internationale economische integratieproces zoals dat zich heeft voltrokken.
De multinationale onderneming heeft een organisatie opgebouwd, waar
democratische bestuursinstellingen nationaal en internationaal niet aan kunnen tippen.
Dat pleit niet tegen de multinationale onderneming, maar het signaleert wel een
fundamenteel tekort aan democratische controle. En daarom moet het duidelijk zijn
dat gevoelens van onmacht, van frustratie, van verzet, onvermijdelijk zijn in een
situatie als zich bijvoorbeeld tijdens de oliecrisis ontwikkelde, een situatie waarin
nationale overheden slechts over beperkte mogelijkheden beschikken om hun
verantwoordelijkheden tegenover hun eigen bevolking waar te maken, waar het
gedrag van de multinationale ondernemingen in het geding was.
Men kan in dit verband evenmin voorbijgaan aan de conclusie, dat het stelsel van
vrije ondernemingsgewijze produktie, zoals het internationaal functioneert, een
tekortschietend stelsel is uit een oogpunt van minimale waarborgen aan de
doorzichtigheid en mogelijkheid tot democratische controle.

Joop den Uyl, Inzicht en uitzicht

185

De nieuwe schaarste
Ingrijpender nog dan de gevolgen die ik aanduidde, verbonden aan de technologische
ontwikkeling, is de kritiek op het stelsel als gevolg van het besef van de nieuwe
schaarste, zoals dat besef enkele jaren terug met een geweldige klap in de
maatschappelijke en politieke werkelijkheid is doorgedrongen.
Ik meen wel dat veel van degenen, die zo in de zomer van 1971 met de concepten
van het rapport van de Club van Rome op zak rondliepen, met het gevoel daarmee
een tijdbom in handen te hebben die het aanschijn van de wereld zou veranderen,
dat veel van hen vandaag zich gedesillusioneerd afvragen wat er nu in feite verandert.
Het komt mij voor dat weliswaar de schokwerking van die relevatie van de
fundamentele schaarste mag zijn weggeëbd, maar dat de uitdaging tot een
heroriëntering van ons produktiestelsel daarom niets aan dringendheid heeft verloren.
Het gaat daarbij dacht ik om drie hoofdzaken.
In de eerste plaats de onderkenning dat produktieprocessen aan nieuwe normen
onderworpen dienen te worden om vervuiling en verstikking van het milieu te
voorkomen. Nu weet ik wel: op zichzelf behoeft de invoeging van dergelijke nieuwe
normen niet te betekenen dat daarmee het produktiestelsel als zodanig verandert.
Integendeel, dat produktiestelsel heeft in zijn ontwikkeling de invoeging van tal van
nieuwe normen o.a. voortkomend uit de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen
geabsorbeerd. Maar het betekent wel dat aan de wettelijke regelingen die voor het
ondernemen reeds golden op het terrein van veiligheid, arbeidsvoorwaarden, vestiging,
een nieuw samenstel van normen wordt toegevoegd. Onverbiddelijk. Normen, die
er op gericht zijn vervuiling terug te dringen en onvervangbare natuurgebieden te
behouden. We hadden trouwens een voorloper van dit samenstel van normen al vele
jaren in de hinderwet. Maar de nieuwe normen betekenen dat de overheid consequent
heeft te waken tegen de onaanvaardbare belasting van het milieu en - ik erken het dat de onderneming belast wordt met de maatschappelijke kosten die zij veroorzaakt.
Dat het proces van ondernemen moeilijker wordt, omdat daarbij voortdurend een
terugkoppeling plaatsvindt met de gevolgen die het produceren en het afzetten van
die produkten betekent in de samenleving.
Ik erken het, ondernemen is er niet eenvoudiger op geworden. De selectieve
investeringsregeling is een voorbeeld van de hantering van nieuwe normen. Een
instrument om onaanvaardbare opeenhoping, congestie in de Randstad te voorkomen
en een evenwichtige spreiding van wonen en werken over het land te bevorderen. Ik
ken de kritiek daarop. Ik dacht, men mag twisten over de doeltreffendheid van het
instrument. Niet over de juistheid van het doel dat de regeling nastreeft.
Het tweede element dat een hoofdrol speelt is wat ik noem ‘de bewustwording
van de nieuwe schaarste’. Het gaat om spaarzaam omgaan met schaarse grondstoffen
en energie.
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In augustus is een rapport verschenen van de wetenschappelijke bureaus van de
christen-democratische partijen - u begrijpt, ik citeer dat met enige liefde na al een
keer het woord Wiardi Beckman-stichting te hebben laten vallen - onder de
aanstekelijke titel Gerede twijfel.
Daarin heb ik een analyse gevonden van de noodzaak tot spaarzaam omgaan met
schaarse grondstoffen en energie waarin ik me goed kan vinden. Het rapport
concludeert tot de noodzaak van selectieve groei en tot de toepassing daarvan op
onze gehele economie.
Welke effecten, welke gevolgen heeft dat nu voor ons produktiestelsel, dat u in
de formulering van het onderwerp ter discussie hebt gesteld.
In het rapport Gerede twijfel zet men zich af tegen een centralisatie van de
besluitvorming bij de overheid en wordt gepleit voor het inhoud geven aan het begrip
‘een verantwoordelijke samenleving’.
U weet, dat begrip responsable society, ‘verantwoordelijke samenleving’, heeft
ten grondslag gelegen aan een van de eerste naoorlogse internationale conferenties
van de Wereldraad van Kerken.
Hoezeer ik de hantering van dat begrip ook als waardevol ervaar, ik moet er aan
toevoegen dat ik het rapport Gerede twijfel op dit punt bijzonder vaag vind en in
feite het keuzeprobleem ontwijkend.
In het rapport van de commissie-Mansholt wordt gesteld, dat waar het gaat om de
aanwending van schaarse grondstoffen en energie, men zich niet uitsluitend kan
verlaten op de werking van het prijsmechanisme. Er wordt dan gepleit voor een
verschuiving van wezenlijke beslissingen naar de overheid. Nationaal en
internationaal. Ik meen dat die verschuiving op dit punt onvermijdelijk is. Niet omdat
ik zou menen dat centralisatie op zichzelf een goed ding is. Ook ik vind dat
decentralisatie, waar mogelijk, de voorkeur verdient. Ik geloof niet in massale, logge
apparaten, noch bij de overheid, noch bij het bedrijfsleven, noch bij maatschappelijke
instellingen. Maar het valt moeilijk in te zien hoe men bijvoorbeeld op het terrein
van de energievoorziening aan de gedachte van een verantwoordelijke maatschappij
gestalte kan geven zonder die beslissingsbevoegdheid bij een democratisch
gecontroleerde overheid te leggen.
Ik meen dat ook de energienota van minister Lubbers van dat inzicht de sporen
draagt.
Een staatsmonopolie voor exploitatie van kernenergiecentrales, een beslissende
zeggenschap van de overheid over invoer, uitvoer, bestemming van het aardgas, een
verdere concentratie van de electriciteitsvoorziening.
Dit alles bepaald niet omdat het kabinet zo centralistisch is ingesteld, maar
eenvoudig omdat bij die toenemende onderlinge afhankelijkheid van produktie,
energiegebruik en het welzijn dat daarbij in geding is, een democratisch gecontroleerde
overheid een centrale plaats in het krachtenspel moet innemen.
Beperking van de groei. Spaarzaam omgaan met schaarse grondstoffen en energie.
Mij worden in dat verband nogal eens citaten nagedragen over de noodzaak van de
economische groei, die men vinden kan in die volgens
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sommigen uitstekende nota inzake groei en structuur van de Nederlandse economie,
waar ik in een vorig leven deel aan gehad heb.
Welnu, ook vandaag nog vind ik dat we bepaald niet lichtzinnig mogen spreken
over de gevolgen van een beperking van de economische groei. Die gevolgen - ik
kom daar straks nog op - zijn vaak ingrijpend. Maar ik schaam me in genendele voor
het feit dat ik vandaag meen over inzichten te beschikken inzake de fundamentele
schaarste aan energie en grondstoffen, die mij in 1966 verborgen waren, althans niet
helder voor ogen stonden.
Het gaat bij de fundamentele schaarste - en dat is een derde element dat ik naar
voren haal - om de onderkenning dat de Westerse geïndustrialiseerde wereld een
onaanvaardbaar groot beslag legt op de natuurlijke hulpbronnen.
Twintig procent van de wereldbevolking in de rijke landen verbruikt tachtig procent
van de wereldvoorraad aan grondstoffen en voedingsmiddelen. Gerede twijfel spreekt
hier van een ‘beangstigende ontwikkeling’ en terecht. Zelfs indien er geen sprake
was van die fundamentele schaarste, dan nog zou de Westerse wereld moeten komen
tot een heroriëntering van produktie en economische groei terwille van de beëindiging
van de nu aanwezige parasitaire situatie. Dat is niet alleen - en misschien zelfs niet
in de eerste plaats - een kwestie van het opvoeren van ontwikkelingshulp, maar een
zaak van een bewuste indamming van expansieve processen in de Westerse wereld,
waar die processen ten koste gaan van de levensmogelijkheden, nu en in de toekomst,
van het grootste deel van de mensheid.
Het sprookje, waar we ons lang mee zoet hebben gehouden, dat als het Westen
maar meer produceert, het dan ook vanzelfsprekend meer kan en zal afstaan aan de
arme landen, dat sprookje is uit. Dat is de afgelopen vijfentwintig jaar niet gebeurd,
maar het biedt ook geen perspectief.
Alleen een zelfbeperking van het Westen kan aan ontwikkelingslanden de
noodzakelijke ruimte geven voor een eigen ontwikkeling.

Inkomensverdeling
Dan raak ik aan de gevolgen die dat inzicht heeft voor het functioneren van de vrije
ondernemingsgewijze produktie. Dan citeer ik nog één keer de opstellers van Gerede
twijfel. Ik hoop dat u mij ten goede houdt, dat ik zo overvloedig citeer uit een
christen-democratisch geschrift, maar je moet je soms wel wapenen als je in een
bepaald gezelschap spreekt.
In de gedachtengang van de opstellers van Gerede twijfel resulteren die
overwegingen die ik noemde in de conclusie, dat als we vooruitkijken in onze
samenleving, binnen de particuliere sector een praktisch gelijk blijven van het vrij
besteedbaar looninkomen onvermijdelijk is.
Er kan dan binnen de vrij besteedbare looninkomens nog een zekere herverdeling
plaatsvinden, maar zegt het rapport, er zijn slechts beperkte mogelijkheden toe.
Me dunkt, daarmee wordt een zeer groot woord gelaten uitgesproken.
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‘Binnen de particuliere sector is een gelijkblijven van het vrij besteedbaar
looninkomen onvermijdelijk.’ De nullijn van nu tot... vult u maar in.
Nu is het ook mijn opvatting dat er binnen een stelsel van selectieve economische
groei nog slechts een zeer beperkte ruimte zal zijn voor de toeneming van vrij
besteedbare inkomens. Maar ik dacht dat die constatering niet in redelijkheid kan en
mag worden gemaakt, zonder daaraan enkele consequenties te verbinden. En die
consequenties raken onze economische orde.
Een eerste consequentie is, dat een dergelijke pas op de plaats maken van het vrij
besteedbaar inkomen, alleen dan aanvaardbaar zal blijken, alleen dan ook aanvaard
zal worden, indien de verkleining van inkomensverschillen - één van de
uitgangspunten van het huidige kabinet - indien die verkleining van
inkomensverschillen consequent wordt doorgezet.
Er is in de afgelopen jaren, de afgelopen decennia mag ik wel zeggen, vaak en
terecht op gewezen dat de strijd om de inkomensverdeling in veel opzichten meer
een psychologische dan een feitelijke betekenis had, omdat immer in het proces van
voortgezette economische groei de lagere inkomens, dankzij die groei, meer werden
opgetrokken dan door welke herverdeling ook.
Maar als die troost gaat ontbreken, als het waar is dat er nog slechts een zeer
bescheiden ruimte overblijft voor vergroting van het vrij besteedbare inkomen, dan
ontkomt men niet aan een optrekken van de laagste inkomens, die in meer of mindere
mate gepaard gaat met een vermindering van hogere inkomens. En nog eens, ik vind
dat niet uit, maar het is een conclusie die zich onvermijdelijk opdringt als men
tenminste de uitgangspunten van de fundamentele schaarste, de noodzaak van
selectieve groei, de beperking van het beslag op natuurlijke hulpbronnen, ook ten
opzichte van de derde wereld, als men die ernstig neemt, zoals ook in het rapport
van de christen-democraten - en naar mijn mening terecht - gebeurt.

Zeggenschap over investeringen
Een tweede consequentie is, dat wanneer er nog wel ruimte zou behoren te zijn voor
toeneming van de investeringen - en die zou er behoren te zijn - maar niet meer van
het vrij besteedbaar inkomen, dat de zeggenschap in die situatie over de
investeringsbeslissingen, over omvang en richting, niet meer uitsluitend het domein
van de ondernemingsleiding kan en mag zijn.
Het gaat immers om de bestemming van potentieel looninkomen voor andere
doeleinden. Gemotiveerd, maar dat kan niet buiten de loontrekkenden om. Andere
looninkomens, dan de vrij besteedbare, zoals winstdelingsregelingen,
vermogensaanwasdeling, pensioenaanspraken, behoren in die situatie opnieuw volle
aandacht te krijgen.
Dat is een constatering die ik eveneens in het rapport van de christen-democraten
ben tegengekomen en die ik compleet zou willen onderschrijven. Men miskent - om
een groot woord van mijn kant te gebruiken - de tekenen
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des tijds als men daaraan voorbij zou willen gaan. De ontwikkeling dwingt tot
medezeggenschap van de werknemers over de investeringsbeslissingen.
Met dat grote woord ben ik aangeland bij enkele actuele vraagstukken waar ik een
paar opmerkingen over zou willen maken in het licht van die zoëven geschetste
ontwikkeling. Die ontwikkeling mag ik samenvatten in deze woorden: èn
technologische ontwikkeling èn de ontdekking van de fundamentele schaarste, èn
onze verhouding tot de derde wereld dwingen tot een kritisch toetsen van het
functioneren van ons stelsel van ondernemingsgewijze produktie en tot het
incorporeren daarin van nieuwe normen en nieuwe elementen.
Ik wil, als ik tegen deze achtergrond wat opmerkingen maak over actuele
vraagstukken, graag de erkenning voorop zetten dat ik me kan voorstellen dat
ondernemers dit alles ervaren als een soort loodzwaar optasten van nieuwe normen
en nieuwe regels. Er is al zoveel. En wat blijft er nog van een mens over als hij onder
al die druk moet werken? Ik meen ook wel iets te begrijpen van de korzeligheid,
waarmee gereageerd wordt als van regeringswege de intentie wordt uitgesproken
om bijvoorbeeld de medezeggenschap te vergroten, het instituut van de
ondernemingsraden opnieuw onder het röntgenapparaat te leggen en de structuur
van de onderneming opnieuw te bezien.
Toch zou ik juist over dat laatste graag iets meer willen zeggen.

Structuur van de onderneming
Ik ben in de rede van uw voorzitter de opmerking tegengekomen - want ik ben hem
bijzonder dankbaar dat hij mij de rede heeft toegezonden, en het minste wat ik ervan
zeggen kan is dat hij tot tegenspraak heeft geïnspireerd - waarom moet dat nu allemaal,
terwijl toch pas in 1971 een aantal belangrijke wetten op dit terrein tot stand zijn
gekomen? Krijgen we dan niet eens meer de tijd om nieuwe wetgeving aan de praktijk
te toetsen?
Ik zou willen antwoorden dat wetgeving vaak het produkt is van een
denkontwikkeling van vele jaren her. En dat op het moment van de totstandkoming
van wetten, die wetten vaak door de ontwikkeling van de gebeurtenissen zijn
achterhaald. Mag ik een voorbeeld geven? Ik herinner hoe in de vijftiger jaren talloze
discussies zijn gevoerd over een nieuwe wet op het hoger onderwijs. Staatscommissies
in allerlei vorm. Die hebben er ook toe geleid dat aan het eind - het was meen ik in
1959, het kan ook ′60 geweest zijn - een nieuwe wet op het hoger onderwijs tot stand
kwam.
Maar ik dacht dat achterafziend, we het er allemaal over eens kunnen zijn, dat op
het moment van totstandkoming die wet compleet verouderd was. Want toen na vele
jaren van discussie en denkprocessen die nieuwe wet er kwam, was het intussen in
de academische wereld begonnen te rommelen. Er tekende zich een massale
toestroming naar het wetenschappelijk onderwijs af, aanzienlijk groter dan voorzien
was en de grote aanval op de traditionele
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bestuursvormen werd ingezet. Die beweging in de zestiger jaren heeft uiteindelijk
geleid tot de wet universitaire bestuurshervormingen en tot de herstructurering van
het wetenschappelijk onderwijs, die zeker nog niet is afgesloten.
Nu denk ik dat het in veel opzichten met de wetgeving ten aanzien van de structuur
van en de zeggenschap in de onderneming niet veel anders gesteld is. De wetten van
1971 behoeven zeker niet aan de kant te worden geveegd. Maar we moeten
onderkennen dat ze in veel opzichten een produkt zijn van het denkwerk, verricht in
de vijftiger en het begin van de zestiger jaren.
Vandaag is het rapport van de staatscommissie-Verdam tot herziening van het
vennootschapsrecht tien jaar oud. Het rapport van de Wiardi Beckman-stichting over
diezelfde materie vijftien jaar. Het rapport van de ondernemingsverbonden twaalf
jaar. Ondertussen is er ook in de onderneming een nieuwe generatie met - zeg ik
erbij - meer onderwijs, meer opleiding aan bod gekomen, is de gedachte omtrent
selectieve groei vrij algemeen aanvaard, heeft de behoefte aan nieuwe
zeggenschapsstructuren zich op een breed maatschappelijk veld gemanifesteerd, ligt
er bijvoorbeeld sinds dit voorjaar in Duitsland een voorstel op tafel tot paritaire
samenstelling van de raden van commissarissen, half factor arbeid, half factor kapitaal
voor het gehele bedrijfsleven. Het is een illussie te menen, dat ons ondernemingsrecht,
hoezeer ook betrekkelijk kort geleden in nieuwe wetgevende omhulsels gestoken,
aan deze ontwikkeling voorbij zou kunnen gaan.
En daarom is het niet redelijk om te klagen dat wetgeving zo betrekkelijk kort na
de totstandkoming opnieuw aan herziening wordt onderworpen.
In de ontwikkeling die ik schetste, heeft het vraagstuk van de eigendom van de
produktiemiddelen naar het mij voorkomt de laatste decennia veel aan gewicht
verloren. Maar het is geenszins opgelost. En als ik spreek over de ontwikkeling van
de ondernemingsstructuur, dan kan niet worden voorbijgegaan aan de onopgeloste
aspecten van het eigendomsvraagstuk. De zeggenschap over en het beheer van de
kapitaalgoederenvoorraad in onze samenleving is een eenzijdige zaak gebleven. Juist
omdat we er tot dusver niet in geslaagd zijn om die eenzijdigheid op te heffen, kan
ik het niet anders zien, of op den duur zullen de aanspraken op zeggenschap verder
verschuiven naar de factor arbeid in de meest brede zin van het woord. Leiding en
uitvoerende arbeid. De aanspraken ontleend aan kapitaalbezit, zullen onvermijdelijk
verder wijken. En als ik dat zeg bevind ik mij opnieuw in het voetspoor van
bijvoorbeeld een katholiek socioloog als Oswald Von Nell Breuning.
Het vraagstuk van de zeggenschap, de verhouding kapitaal en arbeid in de
onderneming, is nog onopgelost.
Nu stelt men vaak dat beschouwingen over de economische orde nogal van
academische aard zijn. De feestredenaar noemt ze in een mooie speech, in de praktijk
merk je er weinig van.
Ik erken dat ook aan mijn beschouwingen op dit punt iets van die smaak kleeft.
Ik weet dat meer definitieve oplossingen voor de regeling van die zeggenschap heel
moeilijk praktisch vorm te geven zijn.
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Maar ik wijs erop dat dit soort beschouwingen een nieuwe actualiteit, een nieuwe
urgentie krijgt, in het licht van de beperking van de economische groei en de
consequenties daarvan, zoals die zoëven zijn geschetst. Ik houd het voor ondenkbaar
dat een ontwikkeling naar een blijvende beperking van de toeneming van vrij
besteedbare inkomens, zoals die in het verschiet ligt, dat een dergelijke ontwikkeling
niet gepaard zou gaan met een verdergaande spreiding van macht en
verantwoordelijkheid in de onderneming dan we nu kennen.
Vandaar dat ondernemingsstructuur en medezeggenschap in de Troonrede (1974)
zijn genoemd.

Werkgelegenheid en technologie
Iets over een ander actueel vraagstuk, dat niet los kan worden gezien ook van
beschouwingen als zoëven gegeven. De werkloosheid en de tekort schietende
werkgelegenheid. Laat ik voorop stellen dat er ongetwijfeld een soms latente, soms
acute spanning aanwezig is tussen een selectief groeibeleid en het tot stand brengen
en onderhouden van volledige werkgelegenheid. Anders gezegd, het ernstige karakter
van het werkloosheidsvraagstuk, zoals het zich op het ogenblik aftekent in ons land,
kan ik niet los zien van vele beperkingen die de afgelopen jaren aan onbelemmerde
economische groei, óók industriële groei, zijn opgelegd. Er ontwikkelt zich terecht
een indringende discussie over de zogenaamde structurele werkloosheid. Als we
spreken over structurele werkloosheid, kijken we eerder naar oorzaken aan de
aanbodskant van de produktie, dan aan de vraagzijde. De aanbodskant, het aanbod
van werkgelegenheid. Dan stuiten we op de tendentie tot vermindering van het
scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen, die trouwens al langer in ons land
waarneembaar is.
Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat sinds 1964 de werkgelegenheid in
de particuliere sector in ons land met niet meer dan gemiddeld 15.000 per jaar is
toegenomen. Dat moeten we dan vergelijken met de ontwikkeling in de vijftiger
jaren tot aan 1964, toen gemiddeld 66.000 arbeidsplaatsen per jaar erbij kwamen.
Dit betekent een vrij fundamentele verandering. De afzwakking van de stijgende
trend van werkgelegenheid, de vermindering van nieuw geschapen arbeidsplaatsen
wordt veelal in verband gebracht met het niveau van de sterk gestegen reële
loonkosten in de periode sinds 1964. Ik zou dat verband bepaald niet willen ontkennen
en ook niet willen proberen het te ontkrachten. Maar ik heb wel behoefte daar een
paar kanttekeningen bij te plaatsen.
Een eerste kanttekening is deze, dat als er onrust bestaat - en, stel u voor, er zou
in ondernemingskring geen onrust zijn over stijgende reële loonniveaus - tegelijk
moet worden geconstateerd, dat gelet op de gunstige ontwikkeling van onze uitvoer
in die laatste periode, men zou mogen concluderen, dat in ons land het niveau van
loonkosten per saldo niet sterker is gestegen dan in
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het voor ons van belang zijnde buitenland. Maar ik geef toe, dat mag dan al tot een
geruststelling leiden waar het geldt onze externe positie - de economische positie
van ons land ten opzichte van het buitenland - die stijging van de loonkosten kan
zeer wel een vermindering van werkgelegenheid, een verschuiving van breedte naar
vervangingsinvesteringen in de hand hebben gewerkt. Welnu, dat verschijnsel is,
meen ik, onmiskenbaar aan de orde en dat behoort bijzondere aandacht te verkrijgen.
Het heeft lange tijd tot de vanzelfsprekendheden behoord dat toepassing van
arbeidsbesparende technieken en daarop gerichte investeringen economisch wenselijk
waren, en geboden in de internationale concurrentiestrijd. Wel, de realiteit van de
concurrentiestrijd erken ik en ik aanvaard dat die zekere beperkingen oplegt aan de
vrijheid om zelf het tempo van technologische vernieuwing te bepalen. Nederland,
meer afhankelijk dan praktisch welk ander land van zijn export, kan zich niet op zijn
eentje veroorloven terwille van meer werkgelegenheid zonder meer kostenbesparende
technieken achterwege te laten. Maar dat kan en mag aan de andere kant niet
betekenen dat ons land zich willoos zou moeten laten meesleuren door het tempo
van technisch mogelijke vernieuwingen. Als wij ons produktieproces toetsen op
verspillingen, vanuit een oogpunt van spaarzaam omgaan met grondstoffen,
materialen, energie, welke betekenis moet men dan toekennen aan het vervangen
van technisch vrijwel perfecte machines omdat ze economisch verouderd zijn?
Onderzoekingen tonen aan dat de gemiddelde levensduur van machines in de
bedrijven nog steeds daalt. Zou het niet nodig kunnen zijn om dat proces om te keren,
iets meer te letten op de technische levensduur van machines en iets terug te nemen
van de praktijk om onbeperkt arbeid door kapitaal te vervangen? Er dient bezinning
te komen op de economische wet, die leert dat men zo snel als er een economisch
rendabeler, een economisch goedkoper werkende apparatuur op de markt komt, die
dan ook zo snel mogelijk moet worden aangeschaft en in bedrijf gesteld.
Ik weet wel, dat als ik dit uitspreek, spreek ik weer gelaten een groot woord uit,
omdat een dergelijke wijziging in het ondernemingsbeleid eigenlijk alleen kan in het
kader van internationaal werkende regelingen en afspraken. Niet de privaat
economische, maar de maatschappelijke rentabiliteit zou wet worden. Dergelijke
regelingen en afspraken zouden betekenen dat opnieuw een spaak uit het wiel van
het vrij marktmechanisme wordt verwijderd.
Maar, als we spreken over werkgelegenheidsontwikkeling op lange termijn, dan
dunkt mij, kan niet worden voorbijgegaan aan een bewuste rem op het tempo waarin
technische vernieuwingen in onze economie, met name ook in onze industrie, worden
toegepast. Het betekent - en ik hang die beschouwing heel bewust op aan de
verontrustende ontwikkeling van de werkloosheid in ons land - dat een nieuwe dwang,
voortkomend uit de erkenning van de noodzaak tot spaarzaam omgaan met
grondstoffen, energie en materialen, tot gelding komt om investeerbeslissingen te
toetsen. Dat is misschien naar, maar het is dacht ik onontkoombaar.
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Werkgelegenheid en selectieve groei
Ik wil ook nog een opmerking maken over de vraagkant van de werkloosheid. De
vraagkant van de werkloosheid, omdat daar, meen ik, een aspect aan zit dat nauw
samenhangt met bewust gekozen beleid. Men zou misschien kunnen zeggen, dat
voor een stukje de werkloosheid, zoals die zich nu manifesteert, samenhangt met de
keuze om het vrij besteedbaar inkomen ook de afgelopen jaren al minder te laten
groeien. Bedenkt u, in de periode 1966 tot en met 1972 steeg de particuliere
consumptie in ons land jaarlijks met gemiddeld 5½%. In de jaren sinds 1972 en ook
in 1975, als de feiten zich tenminste aan de prognoses houden, zal dat stijgingstempo
praktisch zijn gehalveerd tot gemiddeld 3% per jaar. Die daling is een gevolg van
een bewuste poging in 1973 en 1974, tot vermindering van de particuliere consumptie
en uitvloeisel van een vermindering van de stijging van het vrije besteedbaar inkomen
van de bevolking. Nu zal het duidelijk zijn dat als gevolg daarvan in bijzonder de
groei van de vraag naar consumptiegoederen op de binnenlandse markt is vertraagd.
Het is ook niet toevallig dat juist bedrijfstakken die hoofdzakelijk of uitsluitend voor
de binnenlandse consumptiemarkt werken, daarvan de gevolgen ondervinden. Het
is ook niet toevallig, dat juist op deze markt, waar vele kleine en middelgrote
ondernemingen werkzaam zijn, zich ernstige calamiteiten hebben voorgedaan. Men
denke maar aan de textiel en de confectie. Er zijn dus bedrijfssluitingen en
werkloosheid, die samenhangen met wat u zou kunnen noemen ‘vertraging’ van de
groei, selectieve groei, pogingen tot beperking van de binnenlandse consumptie.
Opvallend is dat de vertraging van de groei van de binnenlandse consumptie de
afgelopen jaren niet gepaard is gegaan met een evenredige toeneming van de materiële
bestedingen van de overheid. Het aandeel van de overheidsinvesteringen in het
nationale produkt is de afgelopen jaren zelfs iets teruggelopen. Daarom spreekt het
Centraal Planbureau terecht van onderbesteding. En daarom kan de ontwikkeling
van de werkloosheid daarvan ook niet los worden gezien.
Er ligt ongetwijfeld een spanning tussen de wil van de regering en de
maatschappelijk algemeen erkende noodzaak om volledige werkgelegenheid te
handhaven en de werkloosheid met alle middelen terug te dringen aan de ene kant,
en de noodzaak daarbij selectief te werk te gaan, waar het geldt de vergroting van
de produktie, normen van milieubehoud in acht te nemen, spaarzaam om te gaan met
schaarse grondstoffen en energie aan de andere kant. Daarom zei ik straks ook, dat
ik zeker niet bereid ben gemakkelijk of lichtzinnig te spreken over beperking van de
economische groei. Het is een uitdaging, een opdracht, om de doeleinden die ik
noemde, te verenigen, te verzoenen. Ik acht dat niet uitgesloten. Maar in dat streven
zal het wellicht ook noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld te komen tot een bewuste
vermindering van het arbeidsaanbod, bijvoorbeeld door het aan oudere werknemers
mogelijk te maken eerder van het arbeidsproces afscheid te nemen.
Ik hoop dat het uit de enkele beschouwingen die ik gaf over de medezeg-
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genschap en de ondernemingsstructuur èn het vraagstuk van de werkloosheid,
duidelijk zal zijn, dat wij naar mijn oordeel thans een ontwikkeling van onze economie
doormaken waarin zich nieuwe verschijnselen voordoen, die vragen om een heldere,
rustige analyse. Ik geloof dat men op de manifeste kwalen van vandaag, de
werkloosheid met name, niet kan antwoorden met een terugval in het sjabloon van
koopkrachtvergroting, lastenverlaging, klimaatsverbetering, al of niet voorgesteld
door deskundigen. Het lijkt mij dat een andere analyse van de nieuwe kenmerken
van dat verschijnsel noodzakelijk is.

Werknemers- en werkgeversklimaat
Ik kan er uiteraard niet aan voorbij - nu ik het woord klimaat heb laten vallen - om
iets meer te zeggen over dat begrip ‘ondernemingsklimaat’, dat zo vaak wordt
gehanteerd en waarmee wordt aangeduid dat geheel van overheidsmaatregelen, dat
invloed uitoefent op de bereidheid van de onderneming om te investeren. Men stelt
dan, dat het vooral de uithollende winstmarges en de voortdurende kritiek - misschien
zelfs wel de vijandige gezindheid ten opzichte van het private ondernemen is - die
de neiging tot investeringen vermindert.
Ik wil dat niet helemaal wegpoetsen. Maar ik betwijfel toch of dat een hoofdrol
speelt. Want het is niet in de eerste plaats het niveau van de investeringen als zodanig,
dat over de afgelopen jaren zorg geeft, maar wel de duidelijke verschuiving van
breedte- naar diepte-investeringen waarover ik sprak. Ik concludeer daaruit niet dat
de regering dus geen aandacht zou hoeven te hebben voor bijvoorbeeld plezier in
het werk, ook van degenen die leiding geven in de onderneming. In de Troonrede
wordt gezegd, dat de regering knelpunten die de voortgang van overheids- en
particuliere investeringen belemmeren en die bijvoorbeeld gelegen kunnen zijn in
omslachtige procedures en een wirwar van vergunningen wil wegnemen.
Er is zeker alle belang bij gelegen dat er snel en doeltreffend gewerkt kan worden.
Ik ben - ik probeer het althans - ook niet blind voor de veelheid van problemen,
waarvoor mensen die leiding geven in de onderneming zich vandaag zien gesteld.
Problemen van management en werkdiscipline, van arbeidsmarkt, van het nemen
ook van ondernemingsrisico′s, waarvoor vandaag de dag niemand hun dankbaar
schijnt te zijn. Ik heb de indruk dat veel ondernemers zich bedreigd voelen door
allerlei voorstellen die een verdere inbreuk betekenen op hun vrijheid van beslissen
binnen de onderneming.
Dat alles wil ik graag erkennen. Maar ik stel er iets tegenover. Veel werknemers
in het industriële arbeidsproces voelen zich evenmin gelukkig. De omstandigheden
waaronder zij werken, de monotonie van het werk van velen die meer zouden kunnen,
het gevoel machteloos te zijn in dat grote raderwerk, leidt in vele gevallen tot
negatieve reacties voor de onderneming, de werknemers zelf, uiteindelijk voor de
maatschappij als geheel. Er is tegen deze
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achtergrond een vlucht van mensen in het ziekteverzuim, in arbeidsongeschiktheid,
in het niet aanvaarden van arbeidsplaatsen door werkzoekenden. Als ik die beide
elementen, de onvrede van de werknemers en de onvrede van de ondernemers naast
elkaar stel, dan concludeer ik daaruit tot de noodzaak van bezinning, verdere bezinning
op de structuur van de onderneming en van onze economische orde.
Ik heb proberen aan te geven waar, naar mijn mening, verdergaande hervormingen
noodzakelijk zijn. In de huidige economische orde staan werkgever en werknemer
nog altijd tegenover elkaar. De één geeft. De ander kan nemen. Maar u weet zeker
dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Mij gaat het om een structuur waarin
die tegenstelling is opgeheven. Als ik pleit voor een verdergaande hervorming van
de structuur van de onderneming en voor een verdergaande vermaatschappelijking
van het produktieproces, dan staat mij een economische ordening voor ogen waarin
zij, die in verschillende geledingen van het produktieproces werkzaam zijn,
gezamenlijk het kapitaal organiseren en de tegenstelling tussen gevers en nemers
overwonnen is.
Ik noem de vergemeenschappeling van de produktie en ik houd ze voor
onvermijdelijk. Ze is urgenter geworden door de ontwikkelingen die ik schetste.
Maar ik weet dat dit een inzicht is, dat wellicht door weinigen van u wordt gedeeld.
Ik zeg er bij: het hoeft ook niet te betekenen dat we, ook wanneer we het vizier naar
de toekomst verschillend instellen, niet tot overeenstemming zouden kunnen komen
over de aanpak van de concrete noden van vandaag: de werkloosheid, de inflatie,
het ongeremde beslag op schaarse hulpbronnen.
In elk geval, meneer de voorzitter, als u zich in uw rede vol zelfverwijt hebt
afgevraagd: zijn wij ondernemers in het algemeen niet te vriendelijk voor de overheid,
wil ik toch niet besluiten zonder u mee te delen, dat u althans ten opzichte van deze
regering van dit zelfverwijt ontslagen bent.
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Goed lezen is scheppend bezig zijn
Ik meen op zijn minst drie goede argumenten te hebben om de installatie van de
Bibliotheekraad te verrichten. Het eerste argument is dat de minister-president van
een regering, die de spreiding van inkomen en macht als doelstelling heeft aanvaard,
niet heen kan om de spreiding van kennis. En met die spreiding van kennis heeft het
bibliotheekwezen alles van doen.
Het tweede argument is dat ik in toenemende mate de indruk krijg dat Nederland
verdeeld is in twee kampen: economen die het wel weten maar die vooralsnog elkaar
tegenspreken en de welzijnswerkers die van nature altijd spreken, maar het ook nog
niet helemaal weten. Kleine steekproeven hebben mij de informatie verschaft dat
vrijwel geen econoom in overheidsdienst het sociaal en cultureel rapport 1974 van
het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft bestudeerd, terwijl het aantal overheidsdienaren
in de welzijnssector die de lezing van de macro-economische verkenningen voor
1976 van het Centraal Planbureau tot een goed einde hebben gebracht, naar mijn
indruk nog schaarser is. Misschien wordt het tijd dat iemand probeert, althans op dit
terrein, nog iets van de brugfunctie van dit kabinet te redden.
Mijn derde argument om hier te spreken is de behoefte aan een daad van eenvoudige
dankbaarheid. Tot mijn dierbaarste jeugdervaringen behoren de vele, vele uren
doorgebracht in de openbare leeszaal en bibliotheek aan de ′s-Gravelandseweg in
Hilversum. Daar heb ik de jaargangen van ‘Die Neue Zeit’ rond 1900 doorgeworsteld.
Darmstein tegen Kautsky, orthodox marxisme versus revisionisme, omverwerping
van de maatschappij versus hervorming van de maatschappij.
Daar heb ik leren onderscheiden tussen wetenschappelijk marxisme en vulgair
marxisme. Alle projectgroepen en alle Nederlandse instellingen voor voortgezet
onderwijs hartelijk ter lezing aanbevolen. Daar heb ik jaren lang mijn zaterdagavonden
doorgebracht, lezend in De nieuwe stem, de Nieuwe Gids, Roeping en vooral
Groot-Nederland, Bloknoot klein formaat, Du Perron en Ter Braak. Daar heb ik
betreurd hoe ik met ambtelijk formalisme zaterdagsavonds om 10.00 uur, of was het
9.00 uur, voor mij was het onvoorstelbaar vroeg, de leeszaal werd uitgejaagd omdat
het sluitingstijd was.
Ik ben dus, ik beken het, een lezer. Maar lezen is een gevaarlijke bezigheid. Hoeveel
geborneerdheid, hoeveel dogmatisme, hoeveel verdwazing is niet het produkt van
lezen. En dan hoef je nog niet eens te denken aan de fatale invloed van de miljoenen
oplagen van Mein Kampf of geestverpestende literatuur van dat soort. De overheid
die lezen bevordert, een overheid die het bibliotheekwezen in belangrijke mate
financiert, hanteert een tweesnijdend
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zwaard. Ik heb de revolutie van het midden van de zestiger jaren nooit los kunnen
zien van de verbreiding van het algemeen vormend onderwijs, het opbloeien van het
bibliotheekwezen, zoals dat in de naoorlogse periode zijn beslag kreeg. Het
verstrekken van informatie is geen vrijblijvende bezigheid. Kennis wordt gebruikt
ten goede en ten kwade. Spreiding van kennis is allerminst een garantie voor het
rustig houden van de maatschappij. Ik zou willen zeggen het tegendeel. Toch kiest
het kabinet, toch kiest de regering voor een actief informatiebeleid, voor spreiding
van kennis. Maar juist omdat kennis en informatie niet alleen gebruikt maar ook
misbruikt kunnen worden, daarom moeten aan het overheidshandelen op dit terrein
twee eisen worden gesteld.
In de eerste plaats dient de overheid het gelijke recht van een ieder op informatie
te verwerkelijken en in de tweede plaats moet de overheid zo goed mogelijk waken
voor de veelvormigheid en de compleetheid van de informatie, als u wilt met de term
die ik ontleen aan het onderwijs, waken voor de deugdelijkheid van de informatie.
Dat zijn de twee centrale uitgangspunten die de regering hanteert waar het gaat om
de spreiding van kennis. Ik ben ervan overtuigd dat de oude spreuk: ‘Kennis is macht’,
wellicht vandaag vertaald moet worden door te zeggen, dat kennis toegang tot macht
verschaft en dat macht de mogelijkheid biedt tot exploitatie van kennis en dat de
combinatie van die beide leidt tot een opeenhoping van bezit en inkomen. En dankzij
die opeenhoping van bezit en inkomen kan weer grotere macht en meer kennis worden
verworven en dan sluit zich de cirkel. Het is een zichzelf versterkend proces en het
doorbreken van dat proces is een levensvoorwaarde voor het behoud en de versterking
van de democratie. Democratie veronderstelt immers het deelnemen van een ieder
aan het politieke en maatschappelijke leven op voet van gelijkheid. Mondigheid en
gelijkwaardigheid zijn voorwaarden voor het functioneren van democratie. Die
kunnen worden aangekweekt en bevorderd door het instrument van het spreiden van
kennis en macht, waarvan de bibliotheek een belangrijk onderdeel vormt.
Ik geloof dat dit vandaag de dag meer klemt nog dan in het verleden. Wij maken
immers een proces mee van versnelling van maatschappelijke veranderingen. In
vroeger eeuwen mag men zeggen, omspande een proces van verandering meestal
meer dan een generatie. Kennis van wat veranderde in de samenleving, van de
gegevenheden van de samenleving, informatie daarover, verspreidde zich maar
langzaam en geleidelijk over de bevolking. Inzicht in aanleiding en oorzaken van
maatschappelijke veranderingen bleef meestal beperkt en voorbehouden aan een
kleine groep van geletterden. In feite geldt dat nog voor b.v. ongeveer 750 miljoen
analfabeten die er nu op de wereld zijn en van het zeker zo grote aantal mensen wie
alleen maar de eerste beginselen van het lezen is bijgebracht. Vandaag worden de
maatschappelijke veranderingen ons dagelijks via de televisie in de huiskanter
gebracht. Die veranderingen raken iedereen. Daardoor is ook de behoefte aan
informatie veel groter geworden. Daarom ook moet betere scholing gericht worden
op bewustmaking van veranderingen en op de eigen mogelijkheden die
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mensen hebben om in dat proces in te grijpen.
Beter inzicht in de aard van veranderingsprocessen kan ook betekenen een betere
beheersing daarvan in het belang van velen of in het belang van weinigen. En dat
illustreert tegelijk weer hoe zeer in onze tijd de spreiding van kennis, de objectiviteit,
de compleetheid van de informatie, de deugdelijkheid van de informatie, de
toegankelijkheid van de informatie, van steeds grotere betekenis is geworden. Welnu,
mijn basisstelling van vanmorgen is dat dat zo gemakkelijk gesloten circuit van
kennis, macht, inkomen en bezit doorbroken kan en moet worden door een doelbewust
proces van informatie en educatie. Noodzakelijke voorwaarde voor spreiding van
kennis is spreiding van educatie en informatie, het scheppen van concrete
mogelijkheden voor vrije toegang tot gegevens en feiten en het zelfstandig en kritisch
leren omgaan met beschikbare informatie. Fundament daarvoor wordt gelegd in de
vroegste kinderjaren en in de eerste schoolperiode, de jaren van basis- het funderend
onderwijs.
Verruiming van scholingsmogelijkheden en grotere toegang tot informatie zal juist
ten goede moeten komen aan diegenen die tot dusver nog zo weinig deelden in de
spreiding van kennis, de mensen in de achterstandssituaties. Daarbij zijn zowel
volwassenen als kinderen, onderwijsvragenden en onderwijsgevenden betrokken.
Ik hoef nauwelijks hier toe te lichten, het zijn overbekende feiten, hoe sterk
beperkend en stimulerend de invloed kan zijn van het milieu waarin een kind geboren
wordt. Uit een onderzoek over leesgedrag en bibliotheekgebruik bv. bleek dat van
de huidige volwassen gebruikers van de bibliotheek 38% ouders had die ook lid van
een bibliotheek waren. Van de niet-leden was dat maar 11%. Gelukkig worden
vandaag ook via allerlei andere wegen kinderen tot lezen gebracht. De
kinderboekenweek die vandaag wordt geopend is daarvan een van de bekendste en
beste voorbeelden. Een ander voorbeeld vormen de leesmoeders, die ofwel in de
school, ofwel in de bibliotheek in de leeszaal voorleesuurtjes houden. Dit is een vorm
van schoolse en buitenschoolse ouderparticipatie, waarbij groepsgewijs toch direct
wordt aangesloten bij de leefwereld die het kind van huis uit bekend is.
Maar laten we niet vergeten, het startniveau is nog steeds hoogst ongelijk. Wij
proberen de nadelige gevolgen van die ongelijke start weg te werken door verlenging
van de schoolperiode, toepassing van andere dydactische methoden, de hulp aan de
scholen bv. via schoolbegeleidingsdiensten. Onderwijs dient zich doelbewust te
richten op de vorming van zelfstandig denkende kritische mensen die in staat zijn
zichzelf na hun verplichte schoolperiode de kennis en informatie te verwerven die
nodig is voor hun volwaardig functioneren in de samenleving. Ik dacht dat het vooral
ook deze gedachte is die het beeld beheerst van het onderwijsbeleid voor de toekomst,
zoals minister Van Kemenade en zijn staatssecretaris dat hebben geschetst o.a. in de
Contourennota. Maar ik voeg eraan toe dat het kabinet bepaald niet alleen nota′s
produceert, al lijken sommigen bij die gedachte wel baat te vinden. Tal van
beleidsmaatregelen zijn genomen zoals experimenten met basis- en midden-
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scholen. Ik denk aan het werken aan de opzet van de open school, de extra aandacht
voor het onderwijs aan achtergestelde kinderen, en aan de verbetering van het
onderwijs aan werkende jongeren.
Het is die achtergrond ook die ertoe heeft geleid dat de bibliotheken gratis
toegankelijk zijn gemaakt voor jongeren tot 18 jaar. De gunstige invloed van de
contributievrijdom blijkt uit, ik neem een voorbeeld, de cijfers van het filiaal Diemen
van de openbare bibliotheek van Amsterdam, waar in 1972 de contributievrijdom
werd ingevoerd. Daar was in 1974 98½% van de jongeren tussen 14 en 17 jaar
ingeschreven en van de nog jongere groep bijna 74%. Dat betekent praktisch een
verdubbeling ten opzichte van het laatste jaar, 1971, voor de invoering van
contributievrijdom. Aan de vorming van jonge mensen die zelf de informatie die ze
willen hebben weten op te zoeken en te vinden dragen uiteraard ook de
schoolbibliotheken en de schooldocumentatiecentra bij. Een goede relatie tussen
school en openbare bibliotheek heeft ertoe bijgedragen dat in ′74 van het totaal aantal
ingeschreven lezers bij openbare bibliotheken van 2,3 miljoen ongeveer de helft tot
de jeugd behoort hoewel het aandeel van de jeugd in de totale bevolking maar ⅓ is.
Jongeren gaan meer naar de bibliotheek dan ouderen vandaag de dag. Voor wie jong
heeft geleerd bibliotheken en centra voor documentatie als verschaffers van informatie
te gebruiken en te hanteren, is het in latere jaren ook geen probleem meer om gegevens
en informatie te verkrijgen.
Voor de concretisering van de voornemens die ik zoëven schetste op het terrein
van de vorming en ontwikkeling van volwassenen wordt gewerkt vanuit het principe
van de durende vorming; ik heb begrepen dat dit zo langzamerhand de standaardterm
is voor het levenslange leren. Iedere volwassene gelijke kansen geven op vorming
en ontwikkeling van zijn capaciteiten en kwaliteiten en ertoe bijdragen dat die kansen
ook worden gebruikt. Om dat te verwerkelijken is dat drieluik ontworpen van open
school, aansluitend op lagere schoolkennis, het educatieve netwerk en het educatief
verlof. Naast instituten als school en vormingscentra zijn hierbij opnieuw
informatiecentra als bibliotheken en documentatie-instellingen betrokken.
De omroep, zeker de lokale omroep en naar mijn idee ook de film zal hierbij
betrokken moeten worden. Als je dat terrein overziet dan moet je constateren dat in
het algemeen gesproken de voorzieningen wel beschikbaar zijn. Het komt vooral
aan op de horizontale en vertikale spreiding. Ik constateer dat er momenteel over het
hele land verspreid zo′n 800 bibliotheekvestigingen zijn. Dat waren er in 1950 nog
maar 160. Gezamenlijk beschikken ze nu over ongeveer 20.000.000 boeken en andere
materialen. Het bezit is t.o.v. 1968 verdubbeld, t.o.v. 1950 verzevenvoudigd. Bezit
aan boeken vormt hiervan nog altijd het hoofdbestanddeel. Ik praat dan ook bijna
voortdurend over lezen, maar dat is eenzijdig. Het aandeel van de audiovisuele
materialen in de bibliotheek als normaal bestanddeel van de collectie neemt sterk
toe. De lezers worden hoorders en kijkers. Bovendien maakt de aanwezigheid van
platen, casettes, films e.d. de bibliotheek ook aantrekkelijk voor mensen die er niet
naar toe zouden gaan als er alleen maar boeken waren.
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In feit is de verbreding van het aanbod en daarmee van de mensen die er komen een
buitengemeen belangrijke ontwikkeling, bepaald belangrijker dan de vraag of de
bibliotheek straks mediatheek moet gaan heten. De bibliotheek, de leeszaal, ontwikkelt
zich tot ontmoetingsplaats. Ik herinner me dat ik al een flink aantal jaren geleden
met mijn gezin op vakantie was in Warschau. Het was een regenachtige dag, de
dierentuin was helemaal aan de andere kant van de stad en alles was erg moeilijk.
We zijn toen in het centrum de leeszaal binnen gelopen en hebben daar dankzij de
aanwezigheid van allerlei mediamaterialen veel uren uiterst plezierig vertoefd. Ik
geef toe, van de Nederlandse dagbladen was alleen De Waarheid aanwezig, maar
De Waarheid raap je in je vakantie zeker ook niet elke dag van straat op.
Door het systeem van de regionale steunfunctie wordt getracht de wetenschappelijke
literatuur directer bij het publiek te brengen. Daarnaast is door het leenverkeer tussen
de bibliotheken het gezamenlijk bezit van de wetenschappelijke en veel speciale
bibliotheken toegankelijk voor iedereen die niet direct toegang heeft tot die
bibliotheken. De Koninklijke Bibliotheek met de centrale catalogi en het ruilbureau
speelt hierbij een uiterst belangrijke bemiddelende rol. Daardoor kan het gezamenlijk
bezit van de wetenschappelijke bibliotheken (in 1974 ongeveer 13 miljoen boeken,
77.000 tijdschriften, en seriewerken) bijdragen aan de spreiding van kennis zoals dat
op een heel andere manier ook gebeurt bijvoorbeeld door de blindenbibliotheek.
De functie van het adviseren van de lezer, van de lener, die bij de openbare
bibliotheken al als uiterst belangrijk wordt gezien en erkend, gaat bij voortgezette
spreiding van kennis een steeds grotere rol spelen in het hele bibliotheekwerk. Ik
wijs ook op de ontwikkeling dat voor het toepassen van specialistische kennis op
concrete praktijkgevallen steeds meer mensen de weg vinden naar onderwijswinkels,
wetswinkels, welzijnswinkels en zoveel andere welkome varianten op onze toch nog
altijd gelukkig zeer gewaardeerde winkelstand.
Telkens ook weer blijkt hoe sterk de verwevenheid is tussen radio en televisie als
informatiemedium aan de ene kant en het lezen, de bibliotheek aan de andere kant.
Velen hebben in de opkomstjaren van de televisie een negatieve uitwerking voorspeld
op het lezen. Het tegendeel is het geval geweest en dat dan in andere zin dan Groucho
Marx bedoelde. Die heeft in het begin van het TV-tijdperk gezegd: TV heeft een heel
goede invloed op het lezen. Telkens als het ding in een kamer van mijn huis aanstaat
ga ik in een andere kamer een boek lezen. Geleidelijk lijkt zich mede onder invloed
van de zo belangrijke informatieve rol die radio en televisie spelen een verschuiving
voor te doen in de richting van de vraag naar non-fiction. De aanzet die een radioof TV-programma geeft krijgt een vervolg in de vraag bij de bibliotheek. Dat geldt
voor vele informatieve literatuur, maar het geldt ook, en zelfs vrij spectaculair voor
series als De Kleine Zielen van Couperus, Bartje van Anne de Vries. Er is dus ook
samenhang, in veel bredere zin, tussen de massamedia omroep, pers en bibliotheek.
De medianota van minister Van Doorn gaat op die samenhang in. De samenhang zal
stellig van overheidszijde worden
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bevorderd. Maar de concrete samenwerking moet van de instituten zelf komen en
dat is een punt dat in het bijzonder bij de opzet van de open school en van de zo
geheten educatieve netwerken op lokaal niveau aandacht verdient.
Van de commissies die zich met het zoëven genoemde drieluik bezig houden mag
worden verwacht dat zij aangeven op welke plaats en in welke functie ieder medium,
school, bibliotheek, omroep, pers, film, het meest doelmatig zijn bijdrage kan leveren.
Uiteraard komt hierbij telkens weer de vraag aan de orde of aan bepaalde groepen
in de bevolking grotere aandacht moet worden besteed op grond van het feit dat ze
een plaats in de achterste rijen innemen. Ik heb er op willen wijzen dat het goed zou
zijn wanneer in de komende tijd met name aandacht wordt besteed aan de
verbindingen tussen spreiding van kennis en het in onderwijs en vormingswerk
zelfstandig leren omgaan met informatiebronnen. Het is een opvallend feit dat
historisch en structureel aan het onderwijs vanuit de overheid veel meer zorg is
gegeven dan aan de informatievoorziening. Misschien hangt dat samen met het feit
dat in onze grondwet aan de overheid uitdrukkelijk de zorg voor het onderwijs wordt
opgedragen terwijl ten aanzien van de informatie de grondwet uitsluitend de vrijheid
van meningsuiting waarborgt. Dat verschil in behandeling van onze grondrechten
heeft geleid tot bv. een zeer uitgebreide wetgeving op het terrein van het onderwijs.
Ik hoef nauwelijks te noemen de Leerplichtwet, de Lager Onderwijswet, de
Mammoetwet, de Wet wetenschappelijk onderwijs. Het waarborgen van de vrijheid
van meningsuiting heeft in feite geleid tot niet-inmenging en het zich onthouden van
de overheid.
De vraag dringt zich op of wij in onze wetgeving niet de consequentie zouden
moeten trekken dat burgers niet alleen recht hebben op onderwijs, maar evenzeer
recht op informatie. Zou dat niet een zaak voor de wetgever behoren te zijn om het
recht op informatie een wettelijke basis te geven. Uit dat recht kunnen dan concrete
maatregelen worden afgeleid die de mogelijkheden voor het uitoefenen van het recht
waarborgen. Er zijn natuurlijk aanzetten op dit gebied. De Omroepwet van 1967
bijvoorbeeld eist de uitzending van informatieve programma′s. Er is bij de Kamer
ingediend een wetsontwerp op de openbaarheid van bestuur, dat aan een ieder een
wettelijk recht geeft op kennis van overheidsstukken. Er is de medianota van minister
Van Doorn. Sinds 1 juli van dit jaar is er de Wet op het openbare bibliotheekwerk,
die nadrukkelijk het informatieve aspect van het bibliotheekwerk erkent en bevestigt.
Ik dacht dat er alle reden voor is om t.z.t. ook het wetenschappelijke bibliotheekwezen
wettelijk te regelen. Mede onder invloed van de informatie-explosie is er in de loop
van de tijd een zekere verzelfstandiging ontstaan van het instituut bibliotheek. De
bibliotheek is geworden tot een kanalisator van een overstelpende informatiestroom.
Een zelfstandig vak, een eigen wetenschap met een eigen object van onderzoek, met
eigen methoden en technieken. In toenemende mate dringt zich de vraag op of in het
bijzonder aan de bibliotheek niet de taak is gegeven en behoort te worden
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gegeven om een dam op te werpen tegen de over-informatie. De informatie-explosie
heeft immers in vele opzichten geleid tot een over-informatie die in de samenleving
een permanente ruis veroorzaakt waarin niemand meer iets kan horen. En de zin van
informatie is dat informatie begrepen en gehoord kan worden. Het principe van de
durende vorming, de éducation permanente, het levenslange leren, vraagt dat er voor
iedereen gedurende zijn hele leven studiemogelijkheden, dus mogelijkheden tot het
verwerven van informatie aanwezig, bereikbaar en toegankelijk zijn. Ik wijs in dit
verband alleen maar op de permanente problematiek rondom het open zijn van bij
voorbeeld de universiteitsbibliotheken in de avonduren voor mensen die overdag
werken. Voor het tot stand brengen van spreiding van kennis en gelijke kansen op
toegang tot informatie is het nodig dat het bezit van grote informatiecentra zoals
bijvoorbeeld de universiteitsbibliotheken ook duidelijk toegankelijk is. Dit zou
wellicht kunnen worden bereikt via een samenhangend bibliotheeksysteem dat in
vloeiende lijn alle literatuur in Nederland bereikbaar en toegankelijk maakt en
mogelijkheden biedt om ook de grote buitenlandse centra te benutten. Uiteraard gaat
het daarbij om een toegankelijkheid in dubbele zin. Aan de ene kant een ideële
toegankelijkheid die niemand uitsluit, aan de andere kant een technische
toegankelijkheid waarvoor de ontwikkeling van goede, eenvoudig hanteerbare
catalogusapparaten van wezenlijk belang is. En uiteraard zal ook hier weer moeten
worden gelet op de samenhang tussen die ontwikkeling in het bibliotheekwezen en
de ontwikkeling van andere educatieve en informatieve stelsels. Zowel om zicht te
krijgen op vraagstukken van de aard, als ik hier heb opgesomd, als om de noodzaak
gebruik te kunnen maken van de inbreng van de deskundigen uit het vak en uit andere
disciplines, heeft de regering de Bibliotheekraad in het leven geroepen. Sprekend
over de toekomst van het bibliotheekwezen kan ik bij de installatie van de Raad niet
voorbij gaan aan een hele prozaïsche opmerking. De kosten voor rijk, provincie en
gemeenten van financiering van bibliotheken waren in 1974 f 235 miljoen, waarvan
f 100 miljoen voor rekening van het rijk. Tegelijk constateren wij dat het boekenbezit
achterblijft bij de ontwikkeling van de uitleningen en dat de personeelsvoorzieningen
daar weer bij ten achter blijven. Ongetwijfeld spanningen ook in deze sector tussen
wat we zouden willen en de beschikbare middelen. Zoals op alle terreinen van
overheidszorg en particuliere dienstverlening is ook hier afweging van prioriteiten
geboden. Wij hebben ons af te vragen, komt de overheidsactiviteit ten goede aan
degenen die we oorspronkelijk wilden bereiken; helpen we de zwaksten het meest?
Ook die kritische afweging hoort ten aanzien van deze zo uitermate belangrijke sector
van het bibliotheekwezen te gebeuren.
Wij hebben vanmorgen gesproken over informatieverstrekking, de noodzaak, de
betekenis daarvan, over boeken en andere hulpmiddelen en de noodzaak dat een
ieder daarvan gebruik zou kunnen maken. Het mag natuurlijk niet leiden tot het
misverstand dat de wijsheid alleen uit de boeken te halen zou zijn. Zondagmiddag
uit het centrum van Amsterdam naar huis rijdend passeerde ik op de Hobbemakade
een grote muur, waarop al heel lang
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in metersgrote letters staat gekalkt: ‘De mensen sterven en zijn niet gelukkig’. De
muur ligt ongeveer tussen Heinekens Brouwerij en het Rijksmuseum. Het is niet
geheel duidelijk welke actiegroep zich in die uitspraak manifesteert, maar uit het feit
dat de zin er al zo lang staat en niet is overgekalkt maak ik op dat het hierbij gaat om
zeer wijd verspreide kennis. Lezen kan een passieve bezigheid zijn. Als zodanig
verdient het een royale plaats. Lezen is ook verstrooiing, is ook amusement, is ook
de toegang tot de droomfabriek, is ook zelfbescherming. Een niet te verwaarlozen
functie van het lezen. Het zou uitermate elitair gedacht zijn als we vandaag bij
bibliotheken alleen maar zouden denken aan stimulerende informatie. Het gaat terdege
ook om de zelfbescherming, de verstrooiing die het lezen biedt. Maar dat is het niet
alleen. Over het lezen gesproken, een Nederlands dichter, begin van deze eeuw
citerend: ‘Als gij mij leest, dan moet gij mede dichten en algeheel in mijn gedicht
opgaan. Het moet gelijken op een zelf verrichten alsof niet ik, maar gij het had
gedaan.’ Goed lezen is deel hebben aan een scheppingsproces. Goed lezen is scheppen.
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Die tijd komt nooit meer terug
Denkend over een onderwerp, vallend binnen de serie over macht en onmacht van
de parlementaire democratie, kwam het mij voor dat essentieel voor de uitoefening
van de functie van het parlement is, dat het politieke keuzen kan controleren. Bij alle
bezwaren die tegen het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren kunnen worden
aangevoerd, is de strekking daarvan onmiskenbaar duidelijk geweest. De spreiding
van inkomen, kennis en macht heeft verzet opgeroepen en instemming geoogst en
het was en is een duidelijke politieke keus. Het is echter ook juist, dat de
tegenstellingen zich veelal dreigen toe te spitsen op bijkomstigheden en aan de
kernvragen omtrent de richting van de maatschappelijke ontwikkeling veelal wordt
voorbijgegaan. Ik wil een poging doen enige opheldering te verschaffen.
Van der Zwan heeft een opmerkelijke serie artikelen in de ESB de titel gegeven
‘Na de smalle marges van het beleid nu de dreigende vervaging van de politieke
keuzen’1. Ik krijg uit die titel de indruk, dat hij mij de smalle marges niet in dank
heeft afgenomen en nog meer beducht is voor een verdwalen van de essentiële
beleidskeuzen in een politiek niemandsland. Ik deel zijn beduchtheid.
Nog altijd is de wereld bezig de schokwerking van de in 1974 ingezette crisis te
boven te komen. Dat geldt ook voor de economische theorie. In 1972 schreef John
Robinson over the second crisis of economic theory. Driehuis constateert in zijn
oratie van precies een jaar geleden: ‘Maar zeker is dat de economische wetenschap
als steeds tijdens haar ongeveer 200-jarig bestaan wederom geconfronteerd is met
een ernstige onevenwichtigheidssituatie, door sommigen crisis genoemd, waarover
zij niet vermag een eenduidige en altijd bevredigende verklaring te geven.’2 Hij
verbond aan deze constatering de opmerking over de betrekkelijke onvruchtbaarheid
van de macro-economie. ‘Het maken van modellen is een doel op zichzelf geworden,
zonder dat men zich afvraagt of de veronderstellingen waarop zij berusten ook
voldoende relatie met de werkelijkheid vertonen.’ In het algemeen moet de economen
verweten worden, dat zij onvoldoende aandacht tonen voor het institutionele kader
dat het economisch gedrag bepaalt. Het is naar mijn mening precies de kern van het
verwijt, dat aan de economisch deskundigen van de SER moet worden gemaakt. Ze
trekken conclusies uit hun modellen en kerngegevens alsof economisch beleid in een
maatschappelijk luchtledig wordt gevoerd en gaan dan voorbij aan het institutionele
kader dat niettemin het economisch gedrag van ondernemers, werknemers en overheid
in zo hoge mate bepaalt. Het heeft er veel van, dat Van der Zwan gelijk krijgt als hij
zegt, dat stagnatie
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in de economie en impasse in het maatschappelijk denken hand in hand gaan.
Genoeg citaten om te bewijzen, dat ik tussen de bedrijven door ook nog wat
kritische literatuur heb bijgehouden. Laat ik liever proberen het mijne te zeggen
waarom ik meen, dat het in veel opzichten gemotiveerd is de omslag 1973/'74 aan
te merken als het einde van een tijdperk.

Het begin van de crisis
De vrijwel unieke economische groei in de geïndustrialiseerde landen in de vijftiger
en zestiger jaren heeft zijn voornaamste drijfkracht gevonden in de impulsen van het
na-oorlogse herstel en opbouw van de sociale verzorgingsstaat. De versnelling van
de technische ontwikkeling, afgedwongen in de oorlogsindustrie, is in de na-oorlogse
periode op grote schaal toegepast. De horizon leek oneindig. Voorheen ongekende
groeicijfers werden gerealiseerd. De werkgelegenheid verplaatste zich in verbluffend
tempo van landbouw via industrie naar dienstverlening. Het scherpst tekende zich
dit af in Japan.
In het begin van de zestiger jaren lijkt het even of een zekere afplatting van die
groei valt te constateren, ongeveer tegelijk met het einde van de Koude Oorlog, dat
meestal wordt gesitueerd wanneer de Sovjet-Unie eieren voor raketten kiest in de
Cubacrisis. Dan ontwikkelt zich echter al spoedig de escalatie van de Vietnam-oorlog,
die aan het einde van de zestiger en het begin van de zeventiger jaren de Verenigde
Staten 50 à 60 miljard dollar per jaar kostte. Die enorme bedragen werden grotendeels
inflatoir gefinancierd. Zij leidden tot grote betalingsbalanstekorten en in 1971 tot de
devaluatie van de dollar en de ineenstorting van het stelsel van de vaste wisselkoersen
zoals het in Bretton Woods werd vastgelegd.
Dat is het feitelijke begin van de grote crisis. Ook al werd ze toen door weinigen
opgemerkt en ik behoorde niet tot die weinigen. De monetaire instabiliteit wordt in
1972 en 1973 gevolgd door scherpe stijging van de grondstoffenprijzen, culminerend
in 1973/'74 in de verviervoudiging van de olieprijs. Dan treedt een belangrijke
koopkrachtverschuiving op in de wereld en vallen aanzienlijke delen van de effectieve
vraag weg. In 1974 wordt de crisis manifest.
De Amerikaanse staalindustrie draait op tweederde van haar capaciteit. Overal in
de basisindustrieën worden grote overcapaciteiten zichtbaar. In 1975 daalt de
wereldhandel met 3%. De crisis is een depressie geworden.
Ik noem deze verschillende feiten, omdat het nogal kortzichtig is te menen dat de
oorzaken van deze depressie uitsluitend zijn te zoeken in de aanhoudende hoge
inflatie en de winsterosie. Natuurlijk spelen de inflatie en de winsterosie wel een
belangrijke rol. Maar Van den Doel heeft goeddeels gelijk, als hij zegt: ‘Inflatie
veroorzaakt geen sociale onvrede, maar is het gevolg ervan. Inflatie veroorzaakt geen
desintegratie, maar is het gevolg ervan.’ Verschillende ontwikkelingen schuiven over
elkaar heen. Naast wat ik
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noemde, zijn ook verzadigingsverschijnselen in de sfeer van de afzet van
massaconsumptiegoederen van betekenis. De woningbehoefte, opgeroepen door
oorlog, bevolkingsgroei en gezinsverdunning, verliest aan scherpte, de verbreiding
van auto en televisie verliest aan tempo van uitbreiding. Ook in de sfeer van de
huishoudelijke apparaten verschuift het accent van expansie naar vervanging. De
verschillen met de situatie van de dertiger jaren zijn voor de hand liggend. Toen een
diepe prijsval, nu de grote inflatiesprong, toen een zelfvernietigende beperking van
handelsstromen, nu een overwegende handhaving van de vrijheid van handel; toen
een werkloosheid, in sommige bedrijfstakken van 20 à 30%, nu van 5 à 10%.
Maar zozeer de vergelijking met de dertiger jaren tekort schiet, zozeer is het nodig
ons bezig te houden met de verschillen met de voorafgaande recessieperioden van
na de oorlog. Vrij algemeen is het besef van de hardnekkigheid van de werkloosheid
en van de vertraging van de groei. Veelal bestaat de neiging deze geheel toe te
schrijven aan de lange duur van de voorafgaande inflatie en winsterosie, om dan toch
weer te vervolgen met een terugkeer naar het oude patroon. Winstherstel, dan komt
het allemaal wel weer terecht. Een goed voorbeeld daarvan is het communiqué van
de Londense economische top, waarin in kort bestek vele specimen van
zelfbemoediging zijn samengevat.
Een niet minder sprekend voorbeeld vormt de beschouwing van de liberale
oud-minister van financiën Witteveen. In een op zichzelf aanhorenswaardig betoog
bespeurt men de onzekerheid. Witteveen spreekt van ‘bepaalde raadselachtige
ontwikkelingen in de loop van 1976’ ter aanduiding van de plotselinge stilstand in
de produktiegroei in de laatste helft van vorig jaar. Hij signaleert de sleutelrol van
de verwachtingen bij de bepaling van het prijsverloop en verklaart daaruit de
terughoudendheid van de zijde van de investeerders.
Moeilijk meetbaar is het effect van het doordringende besef dat gerekend moet
worden met een fundamentele schaarste van grondstoffen en energie. Aanvankelijk
lijkt het erop, dat de vertogen van de Club van Rome slechts tot de meer meditatieve
geesten doordringen. Maar dat blijkt slechts schijn te zijn geweest. Reeds in de tweede
helft van de zestiger jaren wordt de produktie in de westelijke geïndustrialiseerde
landen meer belast met maatschappelijke kosten en in de zeventiger jaren beperkt,
uitgesteld of afgelast. Een mooi voorbeeld daarvan: de ontwikkeling van de
ruimtevaart houdt de wereld een aantal jaren in haar ban om dan als een werkstuk,
waarvan de wenselijke voltooiing dubieus is geworden, te blijven zweven.

Eindpunt of keerpunt
Het valt te begrijpen, dat de samenval van veranderingen als hierboven aangeduid
door sommigen is geplaatst in de sfeer van de Kondratieff, het einde van de lange
opgaande conjunctuurgolf. Als iemand die vele genoeg-
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lijke uren in de collegebanken, luisterend naar Sam de Wolf heeft doorgebracht, ben
ik voor die benaderingswijze niet ongevoelig. Met name het optreden van grote
overcapaciteiten in de basisindustrieën roept daaraan herinneringen op. Maar mogen
er op sommige punten al vergelijkingen mogelijk zijn, er zijn evenzeer diepgaande
verschillen met voorafgaande conjunctuurinzinkingen en ik meen dat het geheel
eigensoortige en eigenaardige van dit punt in de economische wereldontwikkeling
waarop wij zijn aangeland, dient te worden onderkend om zinnig de gewenste
maatschappelijke ontwikkeling in ons eigen land te kunnen bepalen. Hij houdt
niettemin vast aan de verwachting van een terugkeer naar de groei van de industriële
produktie in de industriële landen van 4%, wat minder is dan in de zestiger jaren,
maar toch nog geheel in het oude spoor.
In wezen kent een dergelijke beschouwingswijze slechts twee referentiemomenten:
de inflatie en de koopkrachtverplaatsing als gevolg van de olieprijsverhoging. Ik
houd het ervoor dat deze benaderingswijze tekortschiet. Een aanzienlijk realistischer
visie heb ik aangetroffen bij de oud-minister van Economische Zaken voor de KVP,
J.R.M. van den Brink. Hij constateert: ‘De meeste hooggeïndustrialiseerde landen
zijn welvaartsstaten geworden waarin vele markten verzadigingsverschijnselen
vertonen. Wanneer niet tijdig nieuwe, van buiten komende impulsen ontstaan, lijkt
een lange periode voor ons te liggen, waarin de economische groei matig zal zijn,
het investeringstempo laag, de werkloosheid groot, de inflatie geringer, de
rendementen onbevredigend en de economische risico′s relatief groot.’
Van den Brink acht een dergelijke ontwikkeling sociaal onaanvaardbaar en
concludeert, dat de industriële wereld en de economieën van de ontwikkelingslanden
elkaar nodig hebben als de mens zijn twee benen om te lopen. ‘En bij het afleggen
van het lange conjunctuurtraject, dat thans voor ons ligt, is het been van de zich
ontwikkelende landen zeker zo belangrijk als het been van de industriële wereld.’
Het zal u niet verbazen, zelfs op het niveau van het hogere bankwezen voel ik me
aanzienlijk meer verwant met de CDA'er Van den Brink dan met de VVD'er Witteveen.
Intussen stempelt ook Van den Brink het gebeuren tot een, zij het ingrijpend
conjunctuurverschijnsel. Ik taxeer dat anders. Enkele van de genoemde verschijnselen
reken ik van blijvende aard. Daartoe reken ik de verzadiging met consumptiegoederen,
de fundamentele schaarste aan energie en grondstoffen en het geringe tempo van de
bevolkingsgroei.
Erhard Eppler, de Duitse minister voor ontwikkelingshulp, die een paar jaar geleden
het politieke loodje legde, schreef een boek met de fascinerende titel Ende oder
Wende, eindpunt of keerpunt. Welnu, het lijkt mij toe dat in sommige opzichten de
beschreven verschijnselen een eindpunt betekenen van die glorieuze en dramatische
ontwikkeling, die in de tweede helft van de achttiende eeuw inzette en als de
industriële revolutie de geschiedenis is ingegaan.
Ik betoog allerminst mij zo kort vóór de verkiezingen de profetenmantel om te
hangen, maar als ik die verschijnselen samenvat, denk ik dat we in
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menig opzicht in de eindfase van het klassieke kapitalisme zijn aangeland.
Of anders, dat het imperialisme als bewegingsmotoriek van 200 jaar westerse
ontwikkeling op grenzen stuit, die vroeger niet zo angstig dichtbij waren. De
produktiecapaciteit van de industriële wereld stuit op afzetproblemen, die eerder niet
in die vorm aanwezig waren: een autarkisch China en een Derde Wereld, die
gedekoloniseerd, eigen olie- en grondstoffenkartels opstelt als onderhandelingsobject
tegenover het expansionistische Westen en een belangenruil afdwingt.

Blijvende veranderingen
Naar mijn mening zijn de gesignaleerde ontwikkelingen dus niet alleen van
conjuncturele aard, maar zijn er ook blijvende veranderingen. Daaruit is een aantal
conclusies te trekken.
a Aan de in 1974 opgetreden economische teruggang ligt een aantal
ontwikkelingen ten grondslag, die voor langere duur tot een geringere
economische groei zullen leiden.
b Blijvend moet worden gerekend met schaarste van energie en grondstoffen, dus
hogere prijzen daarvan en met een daaruit voortvloeiende beperking van de
welvaartsgroei van de industriële landen. Het feit dat werkgelegenheid in
toenemende mate in de dienstensector en met name in de niet-marktsector moet
worden gevonden, dwingt tot een blijvend naar verhouding hoog aandeel van
de collectieve sector in de economie.
c Zowel uit een oogpunt van menswaardiger werk als van zuinig omgaan met
schaarse grond- en delfstoffen als uit een oogpunt van volledige
werkgelegenheid, is de selectieve toepassing van nieuwe technische vindingen
in het voortbrengingsproces gewenst.
d Het verlangen naar volledige werkgelegenheid zal moeten worden bevredigd
op basis van een geringere groei dan waarmee het tot dusver gelukte om
volledige werkgelegenheid te realiseren.
e Bij het ontbreken van endogene vraagimpulsen in de industriële wereld als uit
de industriële revolutie zijn voortgevloeid, is socialisatie van de vraag geboden,
d.w.z. dat de gemeenschap zelf een vraag creëert, ter vervulling van
gemeenschapsbehoeften, die anders via de markt niet aan bod komen. Dat zal
dan vooral in de dienstensector moeten worden gevonden.
f Herstel van de traditionele markteconomie lijkt nog mogelijk door een
doelbewuste vergroting van de effectieve vraag uit de ontwikkelingslanden.
Witteveen geeft daartoe wel een hint. Ook in de economische topconferenties
van de laatste jaren is dit wel als mogelijkheid gesteld, zonder dat dit echter tot
nu toe tot ingrijpende besluitvorming heeft geleid. Natuurlijk vind ik dat
overschotlanden als Nederland een substantiële verhoging van de
ontwikkelingshulp zouden moeten leveren als onderdeel van zo′n nieuwe aanpak.
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Politieke keuzen
Deze conclusies van een economische analyse laten zich vrij simpel vertalen in
politieke keuzen:
a voor of tegen het structureel opvoeren van de ontwikkelingshulp;
b voor of tegen een ver doorgevoerde kapitaalintensivering van de produktie;
c voor of tegen het toetsen van particuliere investeringen op het netto-effect op
arbeidsplaatsencreatie;
d voor of tegen lastenverlichting voor het particuliere bedrijfsleven dan wel
stelselmatige sturing van de investeringen op grond van gemeenschappelijke
voorwaarden;
e voor of tegen een bewuste deling van beschikbaar werk over aangeboden arbeid;
f voor of tegen energiebeleid, dat besparing van het energieverbruik voorop stelt
en de keuze van energiebronnen consequent relateert aan het effect op de
werkgelegenheid;
g voor of tegen ordening en planning van de economie onder sturing van de
overheid;
h voor of tegen een alle categorieën omvattende inkomenspolitiek; voor of tegen
bewuste democratisering van de organisatie van de economische beslissingen.
De politieke programma′s van de diverse partijen zouden moeten worden getoetst
aan de mogelijkheden van deze politieke keuze, die een uitvloeisel zijn van de analyse
van de huidige situatie.
De hier beschreven gedachtengang wijkt niet essentieel van hetgeen ik bijvoorbeeld
op 1 oktober 1974 te berde heb gebracht3 tijdens een bijeenkomst te Nijmegen. Ik
laat in het midden of dat aan gedachtenarmoede dan wel aan consistentie valt toe te
schrijven.
Sterker, met de veel uit zijn verband gerukte zin uit de TV-toespraak tijdens de
olieboycot in 1973 heb ik niet anders bedoeld. Die tijd van de goedkope energie komt
niet meer terug. De afgelopen jaren hebben daarvan alleen maar een bevestiging te
zien gegeven.
1973 was een eindpunt van een lange ontwikkeling. Aan ons de keuze of het ook
een keerpunt zal zijn voor een nieuwe ordening. Het meest aangevallen in de
Nijmeegse excursie was het pleidooi van kritische toetsing van het tempo van
toepassing van technische vindingen. In internationale samenhang heb ik erbij gezegd,
hetgeen niet verhinderd heeft dat velen riepen: ‘Hoe kun je dat nu zeggen? Zo prijs
je jezelf toch uit de markt?’ De gedachte van het kritisch toetsen van technische
vindingen is echter de afgelopen jaren op een breed front doorgedrongen. Er vindt
nationaal en internationaal een afremming van de technische vindingen en een hang
naar kleinschaligheid plaats.
De politiek meest actuele keus betreft die tussen het uitsluitend leunen op
lastenverlichting voor het bedrijfsleven en rendementsverbetering, danwel
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het richting geven aan kapitaalsbronnen en investeringsbeslissingen door de
gemeenschap. Deze keuze wordt steeds gekoppeld aan de tegenstelling van particuliere
en collectieve sector. Deze tegenstelling is in menig opzicht slechts schijn. De
uitbreiding van de collectieve sector in ons land en elders heeft nauwelijks geresulteerd
in een groei van het aandeel van overheidsinvesteringen en consumptie in het nationale
inkomen. Sterk toegenomen is de herverdelende functie van overheid en sociale
verzekering. Maar de groei van de overdrachtsuitgaven betekent niet meer en ook
niet minder dan de tussenschakeling van de overheid in een hefboomfunctie. Het
CPB constateert in de studie De Nederlandse economie in 1980 dat na overdracht het
aandeel van het nationale inkomen, dat door particulieren wordt besteed over vele
decennia gemeten merkwaardig constant is gebleven, namelijk 78% van het nationale
inkomen.
Daarmee ontken ik niet de betekenis van deze tussenschakeling van de overheid,
maar de rechtstreekse bestedingen door de overheid zijn slechts beperkt toegenomen.
Ik acht daarom weinig reële grond aanwezig voor de vrees voor dreigende
bureaucratisering en voor de angst dat de toename van de collectieve sector het einde
van de individuele vrijheid zou betekenen.

Invloed van de overheid
De vrees van velen voor een overbelasting van de staat als besturingscentrum vindt
men bij al diegenen die spreken over een crisis van de sociale verzorgingsstaat,
waarbij de nadruk valt op een overmaat aan bureaucratie, een slordig beheer en een
lack of care waardoor de verzorgingsstaat zich zou kenmerken.
Ik vraag aandacht voor een tegenbetoog om duidelijk te maken dat de aan de staat
en overheid toegeschreven macht grotendeels schijn is. Ik doel hierbij niet in de
eerste plaats op de tegenmacht van multinationale ondernemingen, die in dit verband
vaak ten tonele wordt gevoerd. Deze is niet onbelangrijk, maar niet het
allerbelangrijkste in deze samenleving. Er is veel meer aanleiding om oog te hebben
voor het veelal marginale functioneren van de overheid temidden van een veelheid
van regulerende organen en organisaties. Als ik dit zeg ben ik weer thuis bij het
bordje ‘macht en onmacht van de parlementaire democratie’. De overheid oefent
haar macht en invloed immers uit in een permanente wisselwerking met
maatschappelijke belangengroepen. Het verschijnsel van de pressiegroepen en hun
invloed is veelvuldig geanalyseerd.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft met zijn
catalogiserend overzicht van de advies- en overlegstructuren, belangrijk bijgedragen
tot meer inzicht in het functioneren van de vijfde macht4. Die vijfde macht, ik meen
dat het een term is afkomstig van de journalist Jan Joost Lindner, speelt in ons bestel
een formidabele rol. In de arbeidsver-
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houdingen, in het welzijnsbeleid, in het onderwijs. En men kan evenzeer zeggen dat
de staatsmacht niet is toegenomen, maar door de groei en de onderlinge verbindingen
van de vijfde macht veeleer aangevreten. En de verzuilingsstructuur, bijvoorbeeld
op het terrein van het onderwijs allerminst verdwenen, heeft daar belangrijk toe
bijgedragen.
Welnu, als men waarneemt hoezeer de overheid, de staat, macht moet delen, ook
dagelijks deelt, - in alle denkbare vormen van overleg - met de particuliere
organisaties, de grote ondernemingen, de geïnstitutionaliseerde belangen, dan is het
nogal dwaas tegen deze achtergrond het spookbeeld op te roepen van de almachtige
besturende staat. Kafka-achtige toestanden treft men niet aan in het overheidsapparaat,
wel op het raakvlak van vierde en vijfde macht, waar ambtelijke apparaten en
particuliere organisaties op elkaar inspelen, in permanentie overleg plegen en waar
niet meer valt na te gaan waar de beslissingen worden voorbereid en genomen. Waar
de overheidsmacht gedeeld wordt met de particuliere organisaties - de ‘instellingen’
zegt men in welzijnsland - dáár ontstaan schemertoestanden. En begrippen als
overlegeconomie, coalitiemodel, kartel-democratie, zijn even zovele aanduidingen
van de feitelijke beperktheid van de machtsuitoefening van de overheid. Ik voeg
daaraan toe dat de sociale verzorgingsstaat bepaalde burgerlijke vrijheden niet heeft
aangetast, maar wezenlijk uitgediept. Het gaat niet aan de bedreigende overmacht
van de staat of de verstikkende bureaucratie als argument aan te voeren tegen
pleidooien voor richtinggevende invloed van de overheid op kapitaalstromen,
investeringen, pleidooien voor het inbouwen van toetsingsmogelijkheden voor de
ontwikkeling van de economie, nationaal en internationaal, juist in de keerpuntsituatie
waarin we ons bevinden. Bureaucratie is in veel vormen voorhanden in onze
samenleving, maar - ik herhaal het - overwegend daar waar particuliere organisaties
en overheid die macht delen.
Het is, naar mijn mening, de taak van de politiek om als antwoord op de geschetste
situatie zich te heroriënteren op doelstellingen van volledige en volwaardige
werkgelegenheid in nieuwe verhoudingen. En de eerste keuze die gemaakt moet
worden, is die van de keuze van het inzicht. Ik heb er geen twijfel over laten bestaan
dat naar mijn wijze van zien, de huidige stagnatie alleen kan worden overwonnen
door een structurele heroriëntering van het beleid. Ik heb de keuzemomenten daarin
in uiterst kort bestek opgesomd. Het gaat daarbij om de keus of stelselmatig
koopkrachtoverdracht zal worden bewerkstelligd op een aanzienlijk grotere schaal
dan tot dusver is gebeurd naar ontwikkelingslanden. Of wij bereid zijn de
herstructurering van onze eigen economie, waartoe enige uiterst bescheiden aanzetten
door Pronk en Lubbers zijn gepleegd, door te voeren met het oog op het ontvangen
van invoeren uit ontwikkelingslanden. Het gaat om een heroriëntering van de
technologische ontwikkeling, tot dusver vrijwel uitsluitend afgestemd op vervanging
van arbeid, op grootschaligheid en om de wenselijkheid en de mogelijkheid te komen
tot zodanige sturing dat het accent verlegd wordt naar arbeidsintensieve produkties.
Het gaat om de vormgeving van een energie-
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beleid dat recht doet aan de noodzaak van energiebesparing en gericht is op een
optimale inschakeling van technieken die bijdragen tot werkgelegenheid. Het gaat
om een belangrijke socialisatie van de vraag, in de zin die ik heb aangeduid, dat de
overheid niet schuwt vraag die niet via de markt tot stand komt, zelf te creëren. Maar
het gaat ook om de bereidheid instrumenten te verschaffen die in staat zijn om die
heroriëntering tot stand te brengen. Want de toets in de politiek is zelden de vraag
over de doeleinden - geluk en vrede wil iedereen - maar het is vrijwel altijd de
bereidheid de noodzakelijke instrumenten te scheppen en te hanteren. En die zogeheten
hervormingswetten die het kabinet-Den Uyl - ik bedoel het kabinét-Den Uyl - bij de
Kamer heeft ingediend, zijn tot mijn verdriet en naar mijn overtuiging ook uiterst
onterecht gewaardeerd, aangemerkt, als produkten uit het leerboekje van de
socialistische dogmatiek. Ze hebben bijzonder weinig, in wezen niets, met
socialistische dogmatiek te maken. Maar alles met de dringende behoefte om te
beschikken over concrete instrumenten voor het sturen van kapitaalstromen en
investeringen voor een inkomens-herverdelingsbeleid dat voorwaarde is voor die
heroriëntering van de produktie. De Wet op de investeringsrekening, de vergroting
van de bevoegdheden en de verzelfstandiging van de ondernemingsraden, de
vermogensaanwasdeling, de Wet op de openbaarheid van inkomens. Ik noem er
slechts enkele. Het zijn stuk voor stuk instrumenten zonder welke die noodzakelijke
heroriëntering niet tot stand kan worden gebracht.

Politieke stromingen en politieke keuzen
Als Van der Zwan gelijk heeft dat na de smalle marges gewaakt moet worden voor
vervaging van de politieke keuzen - en ik ben hem daarin aan het begin van mijn
betoog bijgevallen - dan mag wellicht ook door mij, nogmaals in de rol van eenvoudig
econoom, de vraag worden gesteld: hoe verhouden zich nu de belangrijke politieke
stromingen ten opzichte van die politieke keuzen die moeten worden gemaakt?

Liberale stroming
Wat betreft de zogeheten liberale richting - in ons land vaak en ik dacht op soms
dubieuze gronden geassocieerd met de politieke organisatie de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie - , ik oordeel als buitenstaander, dan kan men wel
kanttekeningen plaatsen, maar erkend moet worden dat de keuze duidelijk is. Het is
door de bank genomen het neo-klassieke schema. Als men kijkt naar het rapport van
de Teldersstichting over de economische orde, dan is het het overwegend vertrouwen
op de werking van het marktmechanisme. Alles is gericht op het herstel van het
marktmechanisme. De vertraging van de groei wordt als hinderlijk ervaren, maar
niet gesteld als bewust nastreefbaar, of in zijn diepste oorzaak als onvermijdelijk. Er
is geen ruimte
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voor een alle inkomenscategorieën omvattend inkomensbeleid. Er is het idee dat de
huidige economische orde ons goed heeft bediend en dat het maar het verstandigste
is het daar bij te houden en te laten.

Socialistische stroming
Tegenovergestelde opvattingen tref ik aan bij de socialistische stroming. Ik kan niet
altijd ontwaren wat daar nu helemaal precies aan de orde is; er zijn ook vele
variëteiten. Maar ik verbeeld me enig zicht te hebben op wat zich daar in de grootste
politieke partij afspeelt. Dan valt het op hoe daar een zeer bewuste keuze wordt
gemaakt voor het tot stand brengen van een nieuwe internationale economische orde
op basis van gewijzigde machtsverhoudingen in de wereld, voor een bewust toesluizen
van macht naar Derde Wereldlanden en het stelselmatig realiseren van een
herverdelingsinstrumentarium om te komen tot een rechtvaardige internationale orde.
Een zeer bewust aanvaarden en voorop stellen van de noodzaak van selectieve groei
en de bereidheid daarvoor de noodzakelijke instrumenten te scheppen. Grote aandacht
voor herverdeling van arbeid. Veel verwachting van socialisatie van de vraag,
misschien een te grote verwachting. Centraal stellen van een noodzakelijk beleid van
inkomensherverdeling in een alle inkomensgroepen omvattend inkomensbeleid.
Sterke voorkeur voor een humanisering van de arbeid, verbetering van de kwaliteit
van de arbeid. Omslag van kwantitatieve naar kwalitatieve arbeidspolitiek.

Christen-democratische stroming
De christen-democratische stroming, iets moeilijker te traceren, maar toch niet zover
van het midden te ontwaren; u had het al geraden. Programmatisch, opnieuw
geassocieerd met de belangrijkste politieke partij die zegt aan die
christen-democratische beginselen te refereren, ontkom ik niet aan de conclusie dat
de voornaamste componist van dat program, de Amsterdamse hoogleraar Goudzwaard,
toch met veel gelijkgerichte noties werkt als ik vanmorgen in uiterst kort bestek heb
trachten naar voren te brengen. Maar, daarmee is het beeld niet ingevuld. Ik ontwaarde
in de ESB-aflevering van 11 mei 1977 een economisch program van het CDA van de
hand van de lijstaanvoerder van het CDA, de jurist van de Heilige Land Stichting. Ik
heb dat met de grootste bewondering uiteraard gelezen - als ik mijzelf bezig hoor op
juridisch gebied, dan bewonder ik mijzelf ook altijd zeer. Maar ik heb ook een kleine
uiteenzetting aangetroffen over de materie die mij, naar ik hoop ook u, vanmorgen
zo heeft beziggehouden, namelijk over de belangrijkste oorzaken van die structurele
werkloosheid en dan vind ik daar: ontwikkeling van verhouding collectieve
sector-particuliere sector, ontwikkeling arbeidsinkomensquote, ontwikkeling van de
techniek en onvoldoende ontwikkeling van de sociale infrastructuur. En dan ontmoet
ik toch weinig andere elementen dan ingebakken zitten in de algemene notie van de
winsterosie, de
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onvoldoende rendementen en een onvoldoende markt-conforme ontwikkeling. Dan
heb ik het gevoel dat ik geen duidelijk antwoord vind op de politieke keuzen die
moeten worden gemaakt. Dat treft het meest als het gaat om de vraag naar de
instrumenten. Naar mij voorkomt is in het CDA-program stellig wat de doeleinden
betreft in veel opzichten een gelijkgerichte notie aanwezig. Wat de instrumenten
betreft, lijkt mij dat die ontoereikend zijn om, als die fundamentele heroriëntering
van onze economie beoogd wordt, die ook tot stand te brengen. Instrumenten voor
inkomensherverdeling ontbreken vrijwel geheel. Er wordt zwaar aangeleund tegen
het marktmechanisme. Dat schept, denk ik, in het bijzonder een probleem uit een
oogpunt van macht en onmacht van parlementaire democratie.
Zo ben ik terug bij uw lezingenserie en het begin van mijn vertoog, namelijk dat
de macht van het parlement afhankelijk is van de duidelijkheid van de politieke keus,
van de traceerbaarheid daarvan, van de toetsingsmogelijkheid daarvan. De
parlementaire democratie als stelsel is in hoge mate afhankelijk van de bereidheid
van partijen, politieke stromingen om zich tijdig duidelijk uit te spreken ten aanzien
van de vitale keuzen die gemaakt moeten worden. Ik betreur het in hoge mate dat
een ontwikkeling en een stroming die aan het eind van de zestiger jaren in de hele
Nederlandse politiek aanwezig waren en dat met een zeker fanatisme - namelijk om
te komen tot grotere duidelijkheid en om vóór de verkiezingen aan de kiezers
duidelijkheid te verschaffen omtrent de partijen met wie men bereid was samen te
werken, alsmede de voorwaarden waaronder - in enkele jaren tijds naar de achtergrond
is geschoven. Dat vormt naar mijn oordeel een grote bedreiging van een goed
functioneren van de parlementaire democratie. En het is niet aan mij, en zeker niet
op dit ogenblik, om nu precies te gaan invullen welke partijen daarin dan wel de
goede en de slechte houding innemen. Ik heb tenslotte de indruk dat na zoveel jaren
van universitaire democratiseringsprocessen sommige dingen niet door mij ingevuld
behoeven te worden.
Ook wie niet in het onzekere verkeert over het feit, dat we in de economie op een
keerpunt zijn aangeland, zal weten dat de marges voor beleidswijziging smal zijn.
Wijzigingen, heroriënteringen, als door mij aangeduid, zullen alleen met enorme
weerstanden en alleen met een bijzonder doelgericht beleid verwerkelijkt kunnen
worden. En het werken met smalle marges - en die marges zullen ook de komende
jaren smal zijn - heeft dan ook alleen zin als de richting en de politieke keus zeer
duidelijke zijn. Ik heb geen twijfel gelaten dat naar mijn oordeel de keus gemaakt
moet worden voor een verdere ordening en planning van produktie en verbruik, voor
vergemeenschappelijking, voor humanisering van de arbeid, en naar mijn oordeel
zullen de verkiezingen van over enkele dagen, behalve het gewaardeerde feest van
de democratie, ook beslissen over de vraag of die door mij aangeduide keus gemaakt
zal worden.

Eindnoten:
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1 De serie artikelen van Van der Zwan verscheen resp. in ESB, jaargang 62 (1977), nr. 3095 (blz.
244-248), nr. 3096 (blz. 268-277) en nr. 3097 (blz. 300-302).
2 Prof dr. W. Driehuis, Enige opmerkingen over het karakter van de makro-economische theorie
en haar betekenis voor de economische politiek, uitgesproken te Amsterdam op 24 mei 1976.
3 Zie: Socialisme en vrije ondernemingsgewijze produktie.
4 In 1976 verscheen WWR-publikatie nr. 11, Overzicht van externe adviesorganen van de centrale
overheid. Voorjaar 1977 verscheen onder de titel Externe adviesorganen van de centrale overheid
(WRR-publikatie nr 12) een beschrijvende analyse van hetzelfde probleem. Tegelijkertijd werd
een bundel opstellen gepubliceerd, Adviseren aan de overheid.
Begin 1978 tenslotte verscheen WRR-publikatie nr. 14 met een Overzicht van interne
adviesorganen van de centrale overheid.
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De toekomst van de markteconomie in Europa
De markteconomie in de zin van de vrije ondernemingsgewijze produktie staat de
laatste jaren opnieuw ter discussie. Van die discussie zijn vele voorbeelden te geven.
Op mondiaal niveau is er de uitspraak van de speciale Assemblee van de Verenigde
Naties in het najaar van 1975 ten gunste van het scheppen van een nieuwe
internationale economische orde. Voor velen klinkt dat begrip nog altijd als een
vloek. In feite is het tot stand brengen van een dergelijke nieuwe internationale
economische orde onderwerp van de belangrijkste onderhandelingen, die zich
voltrekken tussen de arme en de rijke landen.
Binnen onze landen woedt de strijd om de mate van overheidsinvloed op het
economisch leven en de mate van binding, die aan de ondernemingen zal worden
opgelegd. Die strijd is in feite heel oud. Men mag rustig zeggen dat die strijd begonnen
is met de invoering van de sociale wetgeving in de zeventiger en tachtiger jaren van
de vorige eeuw. Die strijd voltrekt zich tegen een gewijzigd decor, nu in tal van
landen het aandeel van de collectieve sector in het nationale inkomen rond of boven
de 50% bedraagt. Velen zien in de toeneming van het aandeel van de overheid in het
nationaal inkomen het einde van de ondernemingsgewijze produktie, een bedreiging
van de parlementaire democratie.
Een geruchtmakend woordvoerder van deze laatste gedachte is o.a. Milton
Friedman, die in een beschouwing eind 1976 onder de titel The line we dare not
cross1 de stelling poneerde, dat wanneer het aandeel van de collectieve sector de 60%
van het nationale inkomen nadert, het afgelopen is met de democratie en de dwangstaat
zijn intrede heeft gedaan.
Dergelijke beschouwingswijzen doen opgeld zeker ook in de kring van ondernemers
en daarom alleen reeds verdient het aanbeveling om te trachten de feiten zo nuchter
mogelijk onder ogen te zien.
Over het begrip markteconomie kan men gemakkelijk theoretiseren. Ik geloof niet,
dat dit forum daartoe de plaats is. Ik volsta met te constateren, dat inzet van een
wereldwijde discussie de vraag is of de toeneming van overheidsinvloed op de
economische ontwikkeling zoals die zich de afgelopen decennia heeft voorgedaan,
moet worden gestopt, dan wel dat een vermaatschappelijking van ons economisch
stelsel geboden is.
Om geen misverstand te laten bestaan over mijn standpunt in dit debat stel ik met
nadruk, dat naar mijn oordeel de vrije ondernemingsgewijze produktie verder terug
zal moeten treden ten behoeve van een ordening door gemeenschapsorganen op
mondiaal, Europees en nationaal niveau. Als wij daartoe
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niet bereid zijn, zullen de stagnatieverschijnselen in de economie, die we nu
waarnemen en de spanningen die daartoe worden opgeroepen, in hevigheid toenemen.
Het vraagstuk van de organisatie van de economische beslissingen kan niet worden
losgemaakt van de ernstige moeilijkheden die de westerse economie thans ondervindt.
De terugval in groei en wereldhandel, die zich in 1974 en 1975 aftekende, werd
aanvankelijk opgevat als één van de vele recessies van beperkte aard, die wij in de
naoorlogse periode meer hebben gekend.
De werkelijkheid bleek een andere. Ondanks enig herstel in de Verenigde Staten,
in belangrijke mate gekocht tegen de prijs van een groot tekort op de betalingsbalans,
zijn de verwachtingen somber gebleven. Het komt mij voor dat er geen reden is om
binnen afzienbare termijn een herstel van de groei te verwachten zoals we die in de
vijftiger en zestiger jaren hebben gekend.
Ik noem daarvoor een drietal oorzaken. In de eerste plaats zijn de meeste
hooggeïndustrialiseerde landen welvaartsstaten geworden, waarin met name de
markten van duurzame consumptiegoederen verzadigingsverschijnselen vertonen.
Men kan natuurlijk denken aan nieuwe van buiten komende impulsen, die tot een
expansie van de vraag zouden leiden, zoals we in eerdere perioden van het
industrialisme hebben meegemaakt. Ik zie daarvoor alleen mogelijkheden bij veel
verdergaande inkomensoverdrachten van rijke naar ontwikkelingslanden. Daarvoor
zijn de politieke voorwaarden van de kant van de geïndustrialiseerde landen echter
niet aanwezig. In dit verband moet ook gewezen worden op het zo veel geringere
tempo van de bevolkingsgroei in de westerse landen.
Een tweede oorzaak is gegeven in de fundamentele schaarste aan energie en
grondstoffen, waarmee de Club van Rome ons vertrouwd heeft gemaakt. Energie is
schaars en dus duur geworden en zal dat blijven. Onverschillig welke oplossing we
kiezen voor de voorziening in onze energiebehoefte staat het vast, dat de tijd van de
goedkope energie, die afloopt met de energiecrisis, in 1973 voorgoed voorbij is.
Op hetzelfde vlak liggen de eisen voortvloeiend uit de noodzaak tot bescherming
van het milieu. Dat dwingt tot selectieve groei en tot het in acht nemen van
randvoorwaarden bij de expansie van onze economieën in het bijzonder van de
industrie.
In de derde plaats heeft de technologische ontwikkeling een zodanige verschuiving
in de werkgelegenheid teweeggebracht, dat in de komende decennia hoe dan ook
een belangrijk deel van het arbeidsaanbod zal moeten worden verplaatst in de
non-profit sector van de economie. Dat betekent dat naar verhouding de mogelijkheid
voor produktiviteitsstijging en voor hervatting van het hoge groei-ritme niet aanwezig
zijn.
Tenslotte dient aandacht te worden gegeven aan het feit dat vele groei-impulsen
in het kapitalisme in het verleden zijn voortgekomen uit het openleggen van nieuwe
markten door koloniserende mogendheden. Als gevolg van de dekolonisatie die na
de wereldoorlog zijn beslag kreeg zijn ook die mogelijkheden niet meer aanwezig.
In veel opzichten moet worden geconstateerd
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dat de motoriek die in tweehonderd jaar westerse industriële ontwikkeling aanwezig
was, is verdwenen.
Een dergelijke beschouwingswijze wordt betwist. In het McCracken rapport2, dat
vorig jaar in opdracht van de OECD is gepubliceerd, komt een aantal bekwame
economen tot de conclusie, dat herstel van de vroegere hoge groeicijfers mogelijk
is. Ik teken hier overigens bij aan, dat ook het McCracken rapport een hele reeks
maatregelen bepleit, met name ten aanzien van de beheersing van de vraag, die tot
een aanzienlijke verdere aanpassing van de markteconomie leiden. Intussen is het
onmiskenbaar, dat in tegenstelling tot de droom van de onbeperkte groei die zo lang
de westerse economie voor ogen heeft gezweefd een andere motivatie voor
economisch handelen naar voren treedt. Een motivatie, die groei niet uitsluit maar
groei wel voortdurend toetst aan de effecten op de werkgelegenheid, op
inkomensverschillen, op de kwaliteit van de arbeid.
Ik houd het ervoor dat zeker in Europa die maatstaven in toenemende mate aan
het ondernemen zullen worden aangelegd. Maar het is per saldo niet de
overheidsbemoeiing die de groei heeft doen verminderen. Het is het opdrogen van
de motoriek van de vooruitgang, die tot vergroting van de overheidsinvloed heeft
geleid.
De markteconomie heeft in de loop van de industriële ontwikkeling tal van
beperkingen ondergaan. De overheid heeft regels gesteld om de gezondheid en
veiligheid van de arbeiders te beschermen. De verkorting van de arbeidsduur, de
sociale verzekeringen en de actieve bemoeiing tot verzekering van werkgelegenheid
hebben geleid tot wat we zijn gaan noemen de sociale verzorgingsstaat.
In het algemeen mag men zeggen, dat ook de meerderheid van de ondernemers
de grondslagen van de verzorgingsstaat wel aanvaardt. Het verzet richt zich tegen
een verdergaand ingrijpen van de overheid, het sturen van de economie en het
terugdringen van de handelingsvrijheid van de ondernemingen. Henri Kissinger
merkte enkele jaren geleden in een discussie over een nieuwe internationale orde op,
dat ‘the present systems has served us well’. Ik ontken niet dat de markteconomie,
zoals die na de wereldoorlog heeft gefunctioneerd, een belangrijke groei in het
welvaartspeil heeft bevorderd. Ik constateer tegelijk dat ze op vitale punten
schromelijk heeft gefaald.
Dat geldt in de eerste plaats met betrekking tot de inkomensverdeling zowel
nationaal als tussen landen. Ik citeer in dit verband Robert McNamara die in zijn
toespraak tot de Board of Governors van de Wereldbank van ruim een jaar geleden
zei: ‘If we look about the world today realistically, it is evident that the desire for a
greater degree of equity - for a more just and reasonable equality of opportunity
among individuals both within nations and between nations - is becoming a major
concern of our time. It is a trend that has been gathering momentum for a century or
more the rise of the labour union movement, the drive against racial discrimination,
the expansion of civil rights, the enhancement of the status of women - these and
similar movements all have an ingredient in common: the urge towards

Joop den Uyl, Inzicht en uitzicht

219
greater social justice and more equitable economic opportunity.
The per capita incomes of the more than one billion human beings in the poorest
countries have nearly stagnated over the past decade. In statistical terms they have
risen only about two dollars a year: from $ 130 in 1965, to $ 150 in 1975. But what
is beyond the power of any set of statistics to illustrate is the inhuman degradation
the vast majority of these individuals are condamned to because of poverty.’
Wat McNamara constateert voor mondiale verhoudingen, is niet minder waar op
Europees en nationaal niveau. Inkomensverschillen, ook binnen de Europese
Gemeenschap zijn tussen de verschillende regio′s en in verschillende beroepen nog
bizar groot. Een activiteit van de overheid, gericht op herverdeling van inkomens ter
versterking van de positie van de zwakken is niet alleen nodig; zij is onmisbaar om
in de periode van minder economische groei het optreden van ernstige sociale
spanningen te voorkomen.
Een tweede vitaal punt waar de markteconomie heeft gefaald, geldt de uitputting
van grondstoffen en energie. We zijn allemaal geschrokken van de verviervoudiging
van de olieprijzen in 1973. Een kleine berekening leert overigens dat de prijsstijging
geheel overeenkomt met de prijzen, die zouden hebben geresulteerd indien sinds
1950 de olie de prijsontwikkeling van industriële goederen zou hebben gevolgd. Met
andere woorden de prijsstijging was de uitdrukking van nieuwe
schaarsteverhoudingen.
Hetzelfde geldt in meer of mindere mate voor andere grondstoffen, die in 1974
en 1975 op een veel hoger prijsniveau zijn gekomen. En het lijdt geen twijfel dat bij
het voortduren van het groeiend beslag op energie en grondstoffen door de westerse
economie de ruilvoet tussen de industriële produkten en grondstoffen zich verder zal
wijzigen in de richting van een relatief sterke verhouding van grondstoffenprijzen.
Wie nuchter de groei van het verbruik van grondstoffen en energie door de westerse
economie gedurende de laatste decennia beziet, kan niet anders dan concluderen tot
een volstrekt onverantwoorde roofbouw op onze natuurlijke hulpbronnen.
De markteconomie heeft ten slotte evenzeer gefaald in het praktijk brengen van
haar beginselen van open en vrije handel. Tarieven en tarifière handelsbelemmeringen
spelen een grote en opnieuw dreigende rol nu overcapaciteit het industriële beeld
beheerst. Er bestaat geen ‘vrij’ verkeer van kapitaal en evenmin van know how en
technologie. Het is een fictie te spreken over markteconomie als zou het daarbij gaan
om een markt waarin aanbieders op voet van gelijkheid verkeren.
Het is met name de ongelijkheid in de inkomensverdeling geweest die aanleiding
is geworden tot het verlangen naar een herstructurering van de wereldeconomie en
het streven naar een nieuwe internationale orde, waarin de ontwikkelingslanden
voorrang zullen krijgen. De voortgang op die weg is nog gering. De
noord-zuid-dialoog heeft niet geleid tot het leggen van grondslagen voor een nieuwe
internationale orde. Ook de uitwerking van het gemeenschappelijk fonds voor
grondstoffen, een vurig verlangen van de ont-
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wikkelingslanden naar exportstabilisatie, heeft niet tot resultaten geleid.
Onder invloed van de depressie in de wereldeconomie kan wellicht van een zekere
wapenstilstand in de verhouding tussen arme en rijke landen worden gesproken. Het
eind van vorig jaar heeft geen verhoging van de olieprijzen gebracht. Dat is gelukkig,
maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het uitstel van executie is. Indien
geen voortgang wordt gemaakt in de hervorming van onze internationale instellingen,
de IMF en de Wereldbank voorop, zodat een gelijkwaardige plaats voor Derde
Wereldlanden wordt verzekerd, dan zullen de heftige spanningen tussen
geïndustrialiseerde landen en de Derde Wereld, die zich in het nabije verleden
aftekenden, opnieuw opvlammen.
De Europese Gemeenschap zal in deze herstructurering van de wereldeconomie
haar rol hebben te vervullen. Gelukkig heeft de EG een begin gemaakt met de aanpak
van beleid op terreinen van energie, milieu en industrie. Door middel van middellange
termijn programs voor economische politiek, wordt een raamwerk gegeven waarop
nationale staten en multinationale ondernemingen zich kunnen oriënteren. In feite
wordt geleidelijk de sterk liberale orde van de beginperiode van de EG vervangen
door een nieuw stelsel dat een grote mate van sturing en planning op het niveau van
de EG inhoudt. Het wantrouwen tegen verdere planning en sturing van de economische
ontwikkeling spitst zich toe in het verzet tegen de uitbreiding van de taken van de
overheid binnen onze landen. Ik herhaal, het probleem is oud. Het is honderd jaar
geleden dat Wagner zijn ‘Gesetz der wachsenden Ausdehnung der Staatstätigkeit’
formuleerde. Daarin voorzag hij dat met toeneming van de welvaart, de vraag naar
collectieve goederen meer dan evenredig zou toenemen en de publieke sector
voortdurend zou uitbreiden. Schumpeter heeft de uitbreiding van de overheidsinvloed
onvermijdelijk geacht als gevolg van de technologische ontwikkeling.
De overwegingen die leiden tot de behoefte aan meer ordening op internationaal
niveau zijn evenzeer van gelding in een nationale economie. Het verzekeren van
werkgelegenheid bij geringe groei vraagt het nauwkeurig sturen van investeringen.
Waar de traditionele vraag wegvalt, zal de overheid zelf vraag moeten creëren. De
technische ontwikkeling vergt al evenzeer een kritische toetsing. Er is algemeen een
tendens tot het afzien van grootschalige technologieën. Ik wijs erop dat terecht vanuit
de samenleving sterke bezwaren zijn gerezen tegen het supersonische vliegtuig.
Voorbeeld de Concorde. Tegen een verdere vergroting van de mammoettankers
omdat de risico′s en de maatschappelijke kosten van het gebruik enorm zijn. Ik wijs
op de beperking van de uitgaven voor ruimtevaart-experimenten, omdat hun
bruikbaarheid voor de samenleving aanzienlijk geringer blijkt, dan aanvankelijk werd
verondersteld. Ik wijs in dit verband zeker niet in de laatste plaats op het terugnemen
van gas met betrekking tot toepassing van kernenergie. Ik houd de waarschuwingen
en de voorbehouden die president Carter daaromtrent heeft gemaakt, voor juist.
Een samenleving die de produktie mee wil laten bepalen door maat-
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schappelijke behoeften, die het milieu wil beschermen, de kwaliteit van de arbeid
vergroten en de technische ontwikkeling beïnvloeden, en tegelijk inflatie wil afremmen
en werkgelegenheid veiligstellen, behoeft een duidelijke taakstellende leiding van
de overheid.
De suggestie dat bij een aandeel van de collectieve sector in het nationale inkomen
van meer dan 50% de democratie zou worden bedreigd en de burgerlijke vrijheden
gevaar zouden lopen, is op geen enkele wijze gemotiveerd.
De Amerikaan Wilensky heeft in zijn boek The welfare state and equality liefst
zestig staten over de hele wereld onderzocht op hun karakter van liberaal-democratisch
tot totalitair. Hij komt tot de conclusie, dat de relatieve hoogte van de uitgaven voor
sociale zekerheid in geen enkel opzicht samenhangen met de aard van het politieke
systeem noch met de door de bevolking aangehangen ideologie. De relatieve hoogte
van uitgaven en de omvang van de collectieve sector blijken bepaald te worden door
de hoogte van het nationaal inkomen en door bijkomende factoren als de
leeftijdsopbouw van de bevolking.
Naarmate een samenleving welvarender is, naar die mate zal de dienstensector
een groter deel van de economische activiteiten bestrijken. Dat geldt dan zowel de
marktsector als de non-profitsector. Die ontwikkeling maakt een hoog aandeel van
de collectieve sector onvermijdelijk en ondernemers zullen daarmee moeten leven.
De problemen van bureaucratie en rechtszekerheid voor burgers doen zich overal
voor waar grote apparaten zich vormen. Het maakt weinig verschil of die apparaten
van particuliere levensverzekeringsmaatschappijen, van particuliere
welzijnsorganisaties óf van de overheid zijn. Overal bestaat behoefte aan
doorzichtigheid van besluitvorming en een bescherming van de rechten van de burger.
Het voordeel van de overheidsorganisatie is, dat in de parlementaire democratie de
gekozen volksvertegenwoordiging daarop toezicht houdt en de beheerders van het
stelsel kan vervangen.
De eigendom van de produktiemiddelen speelt daarin een ondergeschikte rol. De
rol van de ondernemers en de onderneming is in de loop van deze ontwikkeling
grondig gewijzigd. De ondernemer kan zijn beleid alleen nog voeren binnen een
raam van wetten en voorschriften, dat vaak als knellend wordt ervaren. Het zou een
groot misverstand zijn te menen, dat de wetten van de overheid, die zo zeer de moeder
van de vrijheid zijn geweest, voor ondernemingen per se harder knellen dan de acties
van de concurrent. Ondernemers mogen niet blind zijn voor de ontwikkeling, waarin
gelukkig voor mensen in toenemende mate naast materiële aspecten de mogelijkheid
tot zelfontplooiing en zeggenschap een belangrijke rol spelen.
De mensen willen niet alleen werk, maar ook prettig werk. Het geloof in groter
en beter heeft plaatsgemaakt voor de behoefte aan produkten, die in een
maatschappelijke behoefte voorzien. Wanneer zowel op het niveau van de overheid
als aan de kant van de ondernemingsleiding de bereidheid aanwezig is de taak van
de leiding uit te breiden tot een besluitvorming in
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partnership, dan wordt daarmee in feite tegenweer geboden tegen centralistische
tendensen.
In de plaats van het stelsel van de vrije ondernemingsgewijze produkten ontstaat
dan een vermaatschappelijkte produktie, waarin ondernemingen een eigen rol
vervullen. De vrijheid van beslissingen is ingeperkt: dat is juist. De kansen op grote
expansie zijn geringer dan voorheen, maar de mogelijkheid tot menselijke bevrediging
en taakvervulling in de onderneming behoeft daardoor bepaald niet minder te worden.
Het antwoord op de noodzakelijke vermaatschappelijking van produktie en
verdeling is de participatie in dat proces. Het werk voor talloze medeburgers heeft
altijd bestaan in het uitvoeren van opdrachten voor anderen. Wij stellen er vandaag
prijs op, dat ze in die opdracht meespreken en die opdracht begrijpen. In feite wordt
van ondernemers niets anders gevraagd.

Eindnoten:
1 Milton Friedman, The line we dare not cross in: ‘Encounter’ van november 1976.
2 Towards Full Employment and Price Stability, OECO, 1977.
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Macht is ongelijk verdeeld
De PvdA wordt nog steeds achtervolgd met het verwijt, dat ze zich laat leiden door
een onevenredig streven naar macht. Zij zou een ‘overheersingsmodel’ hanteren,
aldus Aantjes. De totstandkoming van een tweede kabinet-Den Uyl zou zijn stuk
gelopen op dat machtsstreven. Dat kan er alleen komen, wanneer de PvdA daarin een
onevenredig overwicht zou hebben, meent het CDA.
Aan het slot van mijn redevoering in de Kamer naar aanleiding van de
regeringsverklaring van het kabinet-Van Agt, ben ik op de vraag naar de verdeling
van macht iets uitvoeriger ingegaan tegen de achtergrond van dit soort beschouwingen
van christen-democratische kant.
Ik heb toen opgemerkt: ‘Is er nu in die machtssituatie in ons land sprake van
arrogantie van de macht van de socialisten? In heel dat bestuurlijke weefsel in ons
land, in de wereld van de machtigen, vormt de Partij van de Arbeid naar aanhang en
samenstelling een beperkte minderheid. Zij organiseert overwegend de mensen met
de lagere opleidingen en de lagere inkomens. Zij heeft maar enkele manieren om
macht tot gelding te brengen; via de vakbeweging - ik erken het - en via de stembus,
omdat elke stem, met alleen lagere school of met drie eredoctoraten, gelijk geldt.
Dat wonder van onze parlementaire democratie! Arrogantie van de macht? Tien
ministers en tien staatssecretarissen; daarvan heeft de PvdA nooit willen dromen1.
In de jaren '60, sinds het algemeen kiesrecht, hebben socialisten trouwens het
merendeel van de tijd geen deel uitgemaakt van kabinetten; christen-democratische
partijen ontbraken nooit. Daarom moeten democratische socialisten wel uiterst
zorgvuldig omgaan met elke stem: wij weten waar vandaan zij komt. Daarom zouden
christen-democraten vanuit hun uitgangspunt wat anders moeten aankijken tegen
een PvdA die geworsteld heeft om haar kiezers recht te doen. Daarom had dit kabinet
er niet mogen zijn.’

Kiezers
De strekking van deze opmerking is, dat maatschappelijke macht in ons land nog
altijd wordt uitgeoefend door liberalen en christen-democraten. Dat om die reden
politieke macht in engere zin, dat wil zeggen macht, die ontleend wordt aan de
stembusuitspraak door socialisten bijzonder zorgvuldig moet worden gehanteerd om
te voorkomen dat deze politieke macht wordt verzwolgen door een anders gerichte
maatschappelijke macht. Dat uit deze
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overweging de PvdA niet is aangewezen op enig overheersingsmodel, dat ook niet
dient na te streven, maar wel bijzonder goed heeft te letten op de voorwaarden,
waaronder zij aan een regering deelneemt. Liberalen en christen-democraten kunnen
regerend aansluiten bij en terugvallen op maatschappelijke machtsposities. Socialisten
kunnen dat veel minder. Zij zullen integendeel hun inzichten veelal tot gelding moeten
brengen tegen bestaande machtsgroeperingen in. Hun kiezersmacht is altijd bedreigde
macht. Niet vanwege gebrek aan vertrouwen van hun kiezers, maar omdat die
kiezersmacht zo gauw onzichtbaar wordt achter het nevelscherm van anders
georiënteerde maatschappelijke macht.
Voor het CDA is het, zolang de feitelijke machtsverdeling zo ongelijk blijft als ze
nu is, zoveel aangenamer en verleidelijker met gevestigde machten te pacteren.
Weliswaar is het niet meer als in de dagen van Schaepman, dat regeren met socialisten
een uiterste middel is, maar van harte gaat het niet. Wie trouwens de nauw verholen
tevredenheid gadeslaat bij iemand als Steenkamp, dat het toch maar weer gelukt is
met de VVD, kan daarin de bevestiging vinden van de natuurlijke tendenties binnen
het CDA , althans bij de representanten van de gevestigde machten.
Macht is in onze samenleving zeer ongelijk verdeeld. Macht, dat is dus de
mogelijkheid invloed uit te oefenen op beslissingen, is als resultaat van geschiedenis
en het doorwerken van oude machtsstructuren nog altijd voor een goed deel
regentenmacht. Daaronder versta ik zichzelf handhavende en zichzelf aanvullende
macht in bestuur van organisaties en van instellingen in de leiding van ondernemingen.
Politieke macht is gedeelde macht. Regering en parlement functioneren binnen
een maatschappelijk bestel, waarin wetgeving en bestuur soms te beschouwen zijn
als de top van een piramide, vaak ook niet meer dan als één sturend element in een
veelheid van stuwende en bepalende strevingen en (machts)posities.
Het algemeen kiesrecht is de uitdrukking bij uitnemendheid van een gelijke
aanspraak op invloed van alle burgers. Maar met een op de grondslag van algemeen
kiesrecht gekozen volksvertegenwoordiging wordt die aanspraak nog maar ten dele
waargemaakt. Troelstra heeft daar in de jaren van de verovering van het algemeen
kiesrecht herhaaldelijk op gewezen. Tegenover de kiezersdemocratie die aan het
algemeen kiesrecht ten grondslag ligt werd van oudsher het ‘eigen recht der overheid’
in het geding gebracht. Tegenover de leer van de volkssoevereiniteit werd het dualisme
gesteld. Het eigen recht. Het eigen gezag van de overheid, dat in de staatkundige
praktijk altijd neerkwam op een inperking van de macht van het gekozen parlement.
In feite komt die nog allerminst uitgestorven benadering neer op een overgewicht
van de traditionele staatsinstellingen ten opzichte van het parlement. In dat geheel
is de plaats van het ambtelijk apparaat het meest belangrijk. Stellig loyaal en
doortrokken van respectabele opvattingen omtrent de dienstbaarheid aan het
regeringsbeleid, draagt het onvermijdelijk de sporen van een zo langdurig
liberaal-confessioneel overheersingsmodel. Hoe kan het
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ook anders. In de zestig jaar sinds de invoering van het algemeen kiesrecht hebben
slechts gedurende negentien jaar socialisten deel uitgemaakt van kabinetten, de
christen-democraten waren er altijd bij, de liberalen vrijwel steeds.
De sporen van deze overheersing zijn te vinden in het benoemingenbeleid. Van
de 834 burgemeesters waren er op 1 januari 1978 574 van het CDA, dat is 69 percent,
de bevolking in deze gemeenten was 53 percent van de totale bevolking. Stel daar
tegenover het stemmenpercentage van het CDA in 1977 en '78 respectievelijk 31,9
en 35,1. Van de elf commissarissen der koningin is de meerderheid CDA. Natuurlijk
weerspiegelt zich in deze cijfers ook ten dele de vroegere getalsmatige sterkte van
de confessionele partijen. Maar het lijdt geen twijfel, dat CDA en - in mindere mate
- de VVD in de samenstelling van staatsorganen en advieslichamen sterk
oververtegenwoordigd zijn.
Eenzelfde verschijnsel is waarneembaar in belangrijke diensten: de buitenlandse
dienst en het leger.

Vijfde macht
Gaat het bij de staatsorganen en de zogenoemde vierde macht om redelijk
controleerbare organen, en mag men verwachten, dat correcties op een verouderde
samenstelling wel niet zullen uitblijven, veel moeilijker ligt dat op het terrein van
de ‘vijfde macht’. Daarmee wordt steeds weer aangeduid het netwerk van instellingen
en organisaties, steunend op particulier initiatief, veelal gefinancierd door de overheid,
die in het bestuur van de samenleving een uitermate belangrijke rol vervullen.
Toch is het zo, dat de overheid hier aanvullend regelt, wat de particuliere
organisaties in feite beslissen. Enkele voorbeelden mogen dit toelichten.
Onderwijs is op het eerste gezicht een van de meest gedemocratiseerde
maatschappelijke instellingen in onze samenleving. De schoolstrijd en de pacificatie
beoogden immers juist de school aan de ouders te geven, omdat men, terecht, van
mening is en was, dat onderwijs niet alleen een technische zaak is, maar op velerlei
manieren met waarden en opvattingen, met de visie op mens en samenleving te maken
heeft. Juist in een democratie is een verscheidenheid van scholen naar
levensbeschouwelijke en maatschappelijke opvattingen dan ook een groot goed en
is dus de vrijheid om, binnen de wettelijke gegevens van deugdelijk onderwijs,
scholen te stichten en in te richten naar eigen levensbeschouwelijke en
maatschappelijke identiteit, van fundamenteel belang.
Wil de vrijheid van onderwijs echter reële betekenis hebben, dan is vereist, dat
met name de ouders ook werkelijk bij beheer en bestuur van de scholen betrokken
zijn, werkelijk zeggenschap hebben over de voortdurend wisselende invulling van
de identiteit van de school. Dat nu is in feite in Nederland veelal niet het geval. Een
zeer groot deel (ongeveer zeventig percent) van de besturen van de bijzondere, en
met name van de katholieke scholen, hebben een gesloten stichtingsvorm die door
coöptatie wordt samengesteld. Het
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beleid wordt daar bepaald door notabelen en/of grote bureaucratische organisaties,
waarop de meest betrokkenen (de ouders en het onderwijzend personeel) geen enkele
invloed hebben. Met een, onjuist, beroep op de grondwettelijke vrijheid van onderwijs,
wordt de wettelijke regeling van medezeggenschap van betrokkenen opgehouden en
sluit men zich in feite af voor veranderde opvattingen over taak en functie van het
onderwijs en voor veranderingen in levensbeschouwelijk en maatschappelijk opzicht,
die er onder de ouders en het personeel leven.
Een zeer groot deel van onze scholen wordt daardoor in feite, zonder
verantwoordingsplicht, bestuurd door colleges en organisaties waar de gewone
burgers, die daarin werken of er hun kinderen naar toe sturen, geen enkele
zeggenschap in hebben. Bovendien oefenen deze besturen via de zogenoemde
bestuursbonden en de nationale onderwijskoepels waarvan ze deel uitmaken (met
name de Nederlandse Katholieke Schoolraad), een grote invloed uit op het nationale
onderwijsbeleid. Zij zitten in het overleg met de minister en, vooral, hebben ze zeer
nauwe relaties met de CDA-kamerfractie, die in feite vaak hun standpunten en belangen
in de Kamer verwoordt en deze, door haar middenpositie, veelal weet door te drukken.
In feite is, met andere woorden, door de vijfde macht het beginsel van de vrijheid
van onderwijs gestold tot het handhaven van de belangen van deze organisaties en
krijgen nieuwe opvattingen of veranderende inzichten van de meest betrokkenen,
slechts zeer weinig kans om tot uiting te komen.
De gezondheidszorg als zelfstandig systeem - dus afgezien van
bedrijfsgeneeskunde, sociale verzekering, en dergelijke - wordt slechts voor een klein
deel uitgevoerd door de overheid: gemeentelijke, respectievelijk
districtsgeneeskundige en -gezondsheidsdiensten, waaronder de schoolgeneeskunde,
verder gemeentelijke en academische ziekenhuizen.
De inrichtingen voor gezondheidszorg - algemene ziekenhuizen, psychiatrische
ziekenhuizen, verpleegtehuizen, zwakzinnigeninrichtingen - worden voor tachtig
percent beheerd door particuliere, in hoofdzaak confessionele instellingen. Deze zijn
verenigd in de Nationale Ziekenhuisraad, tot voor kort onder voorzitterschap van het
KVP-kamerlid De Vreeze.
Binnen de intramurale geestelijke gezondheidszorg komen enkele omvangrijke
stichtingen voor, die elk verscheidene inrichtingen exploiteren. Te noemen vallen
Samivoz (het Nollensyndicaat) en de Daniel Brouwerstichting (voorzitter
oud-staatssecretaris Bartels).
De extramurale zorg wordt, direct of indirect, goeddeels beheerst door de
kruisverenigingen (landelijk voorzitter het voormalig CHU-kamerlid Van Gelder).
In de organisaties van artsen, tandartsen en apothekers spelen aanhangers van
progressieve partijen nauwelijks een rol. Ook in de belangrijke adviescolleges op
het terrein van de gezondheidszorg kan van een dominante CDA-invloed worden
gesproken.
Dat CDA-mensen en -organisaties een dominante positie innemen in welzijnsland,
is historisch te verklaren uit de verzuiling. Anders dan in de smalle
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socialistische ‘zuil’, hadden de confessionele zuilen een totale, namelijk alle aspecten
des levens betreffende, greep op hun achterban. Van de wieg tot het graf, van
werkgever tot werknemer, van voetballer tot turnster waren confessionele mensen
opgesloten in hun eigen organisatorische verbanden. Het bereik van de socialistische
kaders - in de eerste plaats een politieke beweging - was veel minder. Het bolwerk
van het particulier initiatief is in handen van CDA'ers, omdat in de nog weinig
omstreden naoorlogse uitbreiding van de verzorgingsstaat dit vooral in de
welzijnssector een uitbreiding is geweest van de bestaande confessionele
welzijnsorganisaties. Echte socialistische bestonden er nauwelijks. Het is daarom
niet voor niets, dat tot op heden de confessionelen de sterkste verdedigers van het
particulier initiatief zijn, omdat zij daar - vooral in de besturen - een beslissende stem
hebben.
Tot op de dag van vandaag verzetten zij zich dan ook tegen een echte vergroting
van de gemeenschapsinvloed op het reilen en zeilen van deze organisaties, die verder
buitengewoon aarzelend zijn de resultaten van hun werkzaamheden door de
gemeenschap te laten toetsen.
De feiten zijn, dat de meeste welzijnsorganisaties (stichtingen) geen aanwijsbare
achterban hebben, in ieder geval geen achterban waaraan men verantwoording
schuldig is. Met hun traditioneel sterke vertegenwoordiging in de welzijnsorganisaties,
door het systeem van coöptatie, zijn de confessionele organisaties met een beroep
op de vrijheid en waarde van het particulier initiatief, voortdurend bezig die
machtspositie te behouden. Dat lukt - gezien de bestaande subsidie- en
organisatiestructuur - uitstekend. De feitelijke ontzuiling is niet gevolgd door een
institutionele ontzuiling. Wij stellen daartegenover een welzijnsbeleid, waarin de
betrokkenen (cliënten/burgers, en de professionele en vrijwillige krachten) een grotere
verantwoordelijkheid krijgen toegemeten, overigens in een
verantwoordelijkheidsregime waarbij de politieke gemeenschap uiteindelijk de
afweging maakt.

Vervlechting
Ik heb eerder aandacht gevraagd voor het verschijnsel van de toenemende vervlechting
van vierde en vijfde macht. Het grensgebied waar overheid en maatschappelijke
instellingen met elkaar verkeren onttrekt zich het meest aan parlementaire controle.
Het is het minst doorzichtig en tegelijk een belangrijke vorm van het uitoefenen van
maatschappelijke macht.
In het algemeen is bij het onderzoek naar de wijze waarop macht in onze
samenleving wordt uitgeoefend het meeste aandacht gegeven aan de verstrengeling
van politieke en economische macht. Die verstrengeling is een feit. Ze is zeker van
grote betekenis, waar de vakbeweging in geding is. Dit laatste krijgt dan ook van
rechts superieure belangstelling. Het grote voordeel is dat van de grote organisaties
er weinig zozeer aan de weg timmeren, zozeer openbaar controleerbaar zijn, als juist
de vakbeweging. Anders ligt dat met de werkgeversorganisaties en zeker met de
grote ondernemingen. Daarmee
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wil niet gesuggereerd zijn, dat grote ondernemingen een onevenredige invloed
uitoefenen op het regeringsbeleid. Die invloed wordt, ook naar mijn oordeel, vaak
overschat. Wel zal het duidelijk zijn dat met het complex van werkgeversorganisaties
en grotere ondernemingen een machtsfactor is aangeduid, waar de dominantie van
christen-democratische en liberale invloeden manifest is. Hoofdbezwaar is de geringe
controleerbaarheid in deze sector, met name waar het gaat om de kapitaalstromen in
het bank- en verzekeringswezen. Onze programmatische verlangens op dit punt zijn
nogal duidelijk. Daarom kan ik er in dit bestek kort over zijn.
Een eigen plaats in de machtsstructuur wordt ingenomen door de
informatie-industrie. Zowel bij de industriële voortbrenging van datasystemen (van
gegevens) als bij de tussenhandel, dus de persbureaus, kranten en tijdschriften,
uitgeverijen valt een sterke concentratie op, beheerst door traditionele
vermogensbelangen. De structuur van de informatieverschaffing is zowel uitdrukking
van de bestaande ongelijke verdeling van macht als middel tot handhaving daarvan.
Daarbij dient zeker niet allereerst te worden gedacht aan bewuste manipulatie, maar
is veeleer sprake van een zichzelf versterkend proces mede onder invloed van
kapitaalintensieve communicatietechnieken.
Overziet men dit beeld, dan is het duidelijk, dat ‘links’ of liever de PvdA weliswaar
in de vertegenwoordigende lichamen een belangrijke plaats inneemt, maar in het
geheel van de maatschappelijke machtsvorming ver achterop komt. Dat hangt samen
met de samenstelling van de aanhang van de PvdA. In het nationaal kiezersonderzoek
1977 blijkt dat de PvdA in sterke mate lager opgeleiden tot haar aanhang rekent.
Van degenen, die zich rekenen tot de gewone arbeidersklasse (33 percent van de
bevolking) stemde in 1977 52 percent PvdA.
‘In grote trekken komt het er op neer, dat mensen, die meer onderwijs genoten
hebben of zich tot een hogere sociale klasse rekenen, vaker op de VVD stemmen en
dat mensen met minder opleiding en een lagere sociale klasse een grotere voorkeur
voor de PvdA hebben.’ (De Nederlandse Kiezer '77.) Ieder kent dit verschijnsel uit
de spreiding van PvdA-stemmen naar buurten en gemeenten. Maar het betekent wel
dat en de vierde en de vijfde macht in ons land onevenredig in liberaal-confessionele
handen zijn. Het zijn immers de hogere opleidingen, die daarin de toon aangeven en
leidende functies vervullen.

Invloed uitbreiden
Sinds 1945 is er geen kabinet geweest met een zo smalle meerderheid in het parlement
als het huidige. Veel erger is, dat het kabinet-Van Agt in zijn samenstelling in zo
overwegende mate de gevestigde machten vertegenwoordigt en zo weinig ruimte
laat om de meest kwetsbare groepen in de samenleving zelf aan bod te laten komen.
Het is op zijn best in staat tot zorgen voor, nooit tot besturen door de mensen, die
behoren tot de groepen, die
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het meest bedreigd worden in de huidige ontwikkeling.
De situatie is gevaarlijk en ontmoedigend, nu een trendbreuk in de economische
ontwikkeling onmisbaar is. Gerekend moet worden met geringer economische groei
in de komende jaren. Er zal geen ruimte zijn voor toeneming van de particuliere
bestedingen van de man of vrouw met het modale inkomen. Er dienen inkomensoffers
gebracht te worden. Juist in die situatie is vergroting van inzicht, kennis en macht
van de helft van de bevolking, die gerekend moet worden tot de groepen met lagere
opleiding en inkomens, dringend nodig. Maar juist die groepen worden door het
bestaan van het kabinet-Van Agt belemmerd van actieve participatie in het beleid.
Er wordt vandaag over hen beschikt.
Tegen de achtergrond van de feitelijke machtsverhoudingen krijgen de
hervormingswetten, die door het vorige kabinet zijn ingediend, hun grote betekenis.
Die hervormingen zijn er immers alle op gericht iets te veranderen in de
machtsstructuur. Iets meer zeggenschap voor overheid en werknemers, iets minder
voor vermogensbezitters en bestaande machtscentra.
Het ligt dan ook helemaal in de lijn van het kabinet-Van Agt dat wordt geknabbeld
aan die hervormingsvoorstellen. Het ligt in dezelfde lijn, dat al bij het optreden van
het kabinet werd gesleuteld aan ‘de klemmende hand’ van de overheid. De overheid
is geen redmiddel voor alle maatschappelijke kwalen. Het is wel de instelling waar
mensen die niet zoveel meer hebben dan hun stemrecht, de kans hebben rechtstreeks
invloed op uit te oefenen.
De PvdA heeft haar positie in Kamer en Staten versterkt. Bij de vertaling van die
politieke invloed zal ze altijd rekening moeten houden met de geringe macht, die zij
op het zoveel bredere vlak van de maatschappelijke machtsvorming tot dusver heeft
weten te realiseren. De grote teleurstelling bij de kabinetsformatie is voor mij geweest,
dat het CDA zo weinig oog heeft getoond voor de overmaat van macht, die het
historisch en feitelijk is toebedeeld. Zo weinig heeft begrepen, dat voor de PvdA elke
stem behoorde te tellen, juist omdat er zo weinig maatschappelijke macht voor handen
is om het gebruik van die stem bij het regeren te beschutten.
De PvdA zal het uitgesloten zijn van regeermacht moeten benutten om haar invloed
in de duizend-en-één organisaties en instellingen, waar macht wordt gevormd uit te
breiden. Want die moet in overeenstemming worden gebracht met de ‘macht’ van
de stem, die immers in een democratie niet wordt gewogen, maar geteld.

Eindnoten:
1 Deze opmerking slaat terug op de strijd rondom de kabinetsformatie in 1977, waarbij tussen
PvdA en CDA overeenstemming werd bereikt over een zetelverdeling in het kabinet waarbij
beide partijen met gelijke aantallen vertegenwoordigd zouden zijn, de PvdA machtsstreven werd
verweten en de formatie eindigde met een kabinetssamenstelling, waarin het CDA op 10 van de
16 ministerposten beslag legde.
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De toekomst onder ogen zien
Halen we 2000?
Gelijktijdig met de topconferentie van de grote landen vond in juli 1978 in Rome
een bijeenkomst plaats van de Club van Rome, tien jaar na het begin in 1968. De
resultaten van de economische topconferentie vonden een goed onthaal. De belangrijke
landen verbonden zich om maatregelen te nemen ter bevordering van de groei van
hun economieën en van de wereldhandel. In Rome gewaagde Peccei, de Italiaanse
industrieel en gangmaker van de Club van Rome, van de spiraal naar beneden, waarin
de wereld zich bevindt. ‘Tien jaar geleden heerste nog een sfeer van grote
verwachtingen. Nu lijkt het er op, dat de situatie, waarin de wereld zich bevindt
wezenlijk is verslechterd en dat negatieve tendensen gestaag terrein winnen.’ Tussen
Bonn en Rome was midden juli de communicatie verbroken.
De topconferentie beoogde vertrouwen in het economisch herstel aan te moedigen
en slaagde daarin wellicht. De toekomstvorsers in Rome zagen zonder radicale
veranderingen de ontwikkeling op een catastrofe uitlopen. Maar de werelden van
doen en denken schuiven langs elkaar heen. Politiek en analyse lijken zich in
gescheiden compartimenten af te spelen. De jaren, waarin een aanloop werd genomen
om op grond van onmisbare samenhang tussen ontwikkelingen op deelgebieden in
de wereld tot een integrale aanpak te komen, lijken al weer achter ons te liggen. Het
tweede ontwikkelingsdecennium zal vrijwel geen van de gestelde doelen hebben
verwezenlijkt nu het ten einde neigt. De Noord-Zuid-dialoog bloedde dood. De eerste
milieuconferentie van de VN (Stockholm) is bijgezet in de geschiedenis van de
VN-familie. Helsinki (1975) lijkt meer de afsluiting van een ontwikkeling, dan het
begin van een nieuwe periode te zijn geweest. De speciale ontwapeningsconferentie
van de VN liet nauwelijks een rimpeling na.
Typerend voor de benaderingswijze in het eind van de jaren zeventig is de
formulering die de oud-minister van Economische Zaken, Lubbers, onlangs gebruikte
ter kenschetsing van de groeiproblematiek: ‘Allereerst is daar dan de fase van eind
zestiger begin zeventiger jaren, waarin velen meenden dat er een fundamentele
tegenstelling tussen economische groei en zorgvuldigheid ten opzichte van mens en
natuur bestond. Er werd in wezen antithetisch gedacht. Een sleutelrol speelde daarbij
aversie tegen de techniek, en de opvatting dat de negatieve externe effecten van de
welvaartsgroei in toenemende mate de nog slechts kwantitatieve welvaartsgroei
overwoekerden.’1
Er werd antithetisch gedacht. Er was zelfs aversie tegen de techniek. Het
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was een tijd van polarisatie en het blootleggen van tegenstellingen. Er was zelfs
aandrang om tot duidelijke keuzen te komen in politiek en beleid. Die tijd, menen
velen, ligt gelukkig achter ons. Nu overheerst het verlangen naar zekerheid en rust,
nationaal en internationaal. Laat ons de tegenstellingen versluieren, ontpolitiseren,
waar mogelijk. Laat ons zo min mogelijk sturen, dan wordt de rust niet verstoord.
Jan van Nijlen schreef het lang terug: ‘De wereld is zo droef, laat ons twee ogen
sluiten.’
Elders heb ik toegelicht, waarom na een periode van hervormingsgezindheid in het
eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig omstreeks 1975 van een
omslag moet worden gesproken. Thans is veeleer sprake van consolidatie en stagnatie.
Er is alle aanleiding om met open ogen de toekomst te verkennen en ons rekenschap
te geven van dreigingen en perspectieven. Een der meest hoopgevende aanzetten tot
een vernieuwende politiek was het pogen te komen tot een geïntegreerde benadering
van de mondiale ontwikkeling. Een van de uitlopers van dat pogen tot
toekomstverkenning is het rapport van de Wetenschappelijke Raad van het
Regeringsbeleid (WRR) De komende vijfentwintig jaar.2
Bij alle gewilde en ongewilde beperkingen, die het rapport kenmerken, is het een
waardevolle verkenning. De gesignaleerde knelpunten zijn alarmerend genoeg. Ik
noem er enkele. De eisen die werknemers aan de taakinhoud van hun werk stellen,
zullen stijgen. Slechts een verregaand andere inrichting van de arbeid kan hiervoor
een oplossing bieden.
Het bestaande stelsel van sturing en ordening van de samenleving verliest zijn
legitimiteit. Het is zeer de vraag of tijdig een nieuw stelsel zal zijn ingevoerd.
Het is zeer onzeker of het zal lukken in de eerstkomende vijf jaar de werkloosheid
terug te dringen tot 150.000 en of het later mogelijk zal zijn voldoende arbeidsplaatsen
in de dienstensector te scheppen.
Er zijn grote verschillen ontstaan tussen de soorten arbeid, die worden gevraagd
en die worden aangeboden. Het opleidingsniveau van het arbeidsaanbod stijgt, maar
voor verschillende opleidingen zal geen dienovereenkomstige arbeid zijn.
Er is geen ruimte genoeg; de groei gaat ten laste van recreatiegebieden en
landbouwareaal.
Het energieverbruik zal niet overeenkomstig de verwachte behoefte kunnen
toenemen.
De economische ontwikkeling leidt tot een toenemende aantasting van de natuur
en het leefmilieu van de mens. Die aantasting zal groter zijn naarmate de economische
groei groter is. De keus is onvermijdelijk tussen een verdere aantasting van milieu
dan wel een drastische vermindering van de levensstandaard.
De WRR heeft de komende kwart eeuw verkend onder verschillende veronderstellingen
ten aanzien van de economische groei, één met een jaarlijkse
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groei van 3%, één met een naar het jaar 2000 geleidelijk tot nul afnemende groei.
De vraag naar de wenselijke en mogelijke economische groei komt ook in de
internationale discussies steeds nadrukkelijker naar voren.
Welke groeivoet is wenselijk, en als dat al invulbaar is, komt de vraag naar de
politieke uitvoerbaarheid naar voren. In hoeverre zijn toekomstige ontwikkelingen
beheers- en bestuurbaar? Dat is de overheersende politieke vraagstelling. Het antwoord
op die vraag is ook beslissend voor de kansen op de ontwikkeling naar een type
samenleving, zoals ik in eerdere opstellen heb verdedigd. Een maatschappij,
gekenmerkt door spreiding van inkomen, kennis en macht, een maatschappij waarin
de gelijkwaardigheid van mensen tot gelding komt, de burgers deelhebben in het
bestuur van onderneming en overheid, waarin macht op een controleerbare manier
wordt uitgeoefend, waarin vrouwen zijn bevrijd uit hun tweederangs positie en
gelijkwaardig deelnemen in het maatschappelijk verkeer, kortom een samenleving,
die ik nog altijd het liefst als democratisch-socialistisch benoem.
Wat zijn de kansen voor een dergelijke maatschappij-ontwikkeling?

De nieuwe schaarste
Wat betreft de randvoorwaarden voor menselijk voortbestaan, zoals die een tiental
jaren geleden o.a. door de Club van Rome werden geformuleerd, is er een belangrijk
optimistischer schatting gekomen over de reserves aan industriële grondstoffen. In
de termen van een recent onderzoek in opdracht van de OECD: ‘Wat de fysieke
beschikbaarheid van mineralen betreft voor gebruik behalve voor energie, kan worden
gezegd, dat in feite geen absolute of algemene schaarste bestaat’. ‘Dus de ernstige
zorg over de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, gebaseerd op de onloochenbare,
maar te snel veralgemeende stelling, dat de wereld eindig is, is niet relevant voor
politieke besluitvorming op afzienbare termijn.’
Deze geruststellende conclusie wordt echter door de onderzoekers sterk
gerelativeerd door de bijkomende feiten dat winning van de nog bestaande reserves
(a) veel energie kost, die wel acuut schaars wordt; (b) toenemende aantasting van
het milieu betekent; (c) steeds meer op sociale grenzen stuit en (d) grote politieke
spanningen oproept als gevolg van de concentratie van de winplaatsen van de nog
beschikbare industriële grondstoffen in telkens vier à vijf landen.
Anders is het met energie. Het algemeen als redelijk objectief beschouwde
onderzoek van de Workshop on Alternative Energy Strategies (1977) concludeert
dat het aanbod van olie vóór 2000 tekort zal schieten, ook bij besparing op
energieverbruik en sterke prijsverhoging van olie. Meest waarschijnlijk is dat het
olietekort voelbaar wordt tussen 1985 en 1995, anderen situeren dit tekort reeds vóór
1985. De voorstellen komen neer op verdergaande energiebesparing en grootscheepse
programma′s ter verhoging van het aanbod van kolen en kernenergie, met de
mogelijkheid van een substan-
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tiële bijdrage van zonne-energie rond 2000 en van kernfusie in de loop van de
eenentwintigste eeuw.
De bevolkingsgroei vertoont in een aantal landen een tendentie tot dalen, maar
blijft schrikbarend hoog. Thans 4,4 miljard mensen, terwijl de jaarlijkse toeneming
73 miljoen bedraagt, d.w.z. tot 2000 evenveel als de gehele wereldbevolking tijdens
de eerste wereldoorlog. Beperking van de groei is slechts mogelijk op basis van
onderwijs, kennis en enige bestaanszekerheid, en de verspreiding daarvan is tot
dusver zodanig achtergebleven dat het niet gelukt is de vicieuze cirkel te doorbreken.
De aantasting van het natuurlijk milieu gaat voort ondanks partiële verbeteringen
in de strijd tegen bodem-, water- en luchtvervuiling. Voor landbouw geschikte gronden
worden overbewerkt, de aanslag op het aggregaat van tropische regenwouden in de
wereld duurt voort.
Er is dit beeld overziende weinig reden om thans met minder zorg de dreiging van
catastrofes te bezien, dan velen in het licht van de eerste pogingen tot een
geïntegreerde benadering van de overlevingsproblemen geboden achtten.
Dat de aangeduide problematiek in het midden van de jaren zeventig niettemin
naar de marge verschoof, is vooral een gevolg geweest van de depressie in de
wereldeconomie, die in 1974 scherp zichtbaar werd. Ten dele lopen hier oorzaak en
gevolg dooreen. De verviervoudiging van de olieprijs in 1973 was een gevolg van
fundamentele schaarsteverhoudingen, die met een schok tot uitdrukking kwamen.
Ze werd op haar beurt een belangrijke oorzaak van de verheviging van de economische
recessie. Maar de teruggang van de groei, ook van het energieverbruik en van de
industriële expansie, versluierde op haar beurt de schaarsteverhoudingen.
Werkgelegenheid werd terecht en begrijpelijk het centrale vraagstuk. Zeven miljoen
werklozen in de EG, 17 miljoen in de OECD en amper uitzicht op herstel van volledige
werkgelegenheid, dat is het beeld van de werkgelegenheid in het midden van de jaren
zeventig. Een onvolledig beeld. Het extra aanbod van vrouwen werd door de WRR
voor ons land geraamd op ±500.000 voor het jaar 2000 bij een nauwelijks groeiende
bevolking. Belangrijker is de raming van de werkloosheid in de ontwikkelingslanden.
De IEFU raamt 34%. Manley, de premier van Jamaica, gaf begin 1978 een
gedifferentieerde raming: mannen 25%, jongeren 35%, vrouwen 40%. Alleen India
al telt meer dan 100 miljoen werklozen. Deze cijfers zijn nodig om zicht te krijgen
op de gigantische afmetingen van het werkgelegenheidsprobleem in samenhang met
onder- en overontwikkeling. Maar de werkgelegenheid is niet los te zien van andere
gesignaleerde ontwikkelingen.
Er valt op dit punt niet te ontkomen aan een kritische herwaardering van de
groeinorm, die zolang het economisch handelen in de geïndustrialiseerde
samenlevingen heeft beheerst.

Joop den Uyl, Inzicht en uitzicht

234

De economische groei
De westelijke wereld heeft tot dusver min of meer vastgehouden aan de traditionele
groeinorm (topconferentie Kopenhagen: groei van 4,5%, te bereiken in het midden
van 1979; OECD: tenminste 4,5% groei is nodig om een vermindering van de
werkloosheid in het vooruitzicht te krijgen). Voor het streven naar een stabiele,
voortgezette groei worden op zich sterke argumenten aangevoerd en een
onderschatting van de kracht van die argumenten is in progressieve kring geen
onbekend verschijnsel. De argumentatie is op heldere wijze uiteengezet in het
McCrackenrapport (1977), dat op verzoek van de OECD werd opgesteld. De redenering
ten behoeve van een groeivoet van 4 à 5% loopt als volgt: (1) zonder een dergelijke
groei valt niet in te zien, hoe volledige werkgelegenheid kan worden hersteld; (2)
juist ter bestrijding van schaarste aan grondstoffen en energie is technologische
vooruitgang nodig en deze leidt onverbiddelijk tot groei; (3) zonder groei geen groei
van de wereldhandel en de ontwikkelingslanden zullen het meest te lijden hebben
van een stagnatie in de groei van de wereldinvoer; (4) stagnatie van de economische
groei zal de ontwikkelingshulp door rijke landen nog verder onder druk zetten; (5)
de lagere inkomensgroepen, in het bijzonder de arbeiders, zullen geen bevriezing
van hun levenspeil accepteren.
Het is niet mijn opzet in het bestek van deze beschouwing de zo kardinale
groeiproblematiek enigszins uitputtend te behandelen. Ik mag na hetgeen ik over de
groeinorm eerder naar voren heb gebracht (Eindhoven, mei 1977) de weergegeven
argumentatie niet zonder kanttekening laten, te meer niet omdat de internationale
consequenties van de groeinorm van zoveel groter betekenis zijn dan nationaal.
Het realiseren van volledige werkgelegenheid bij een geringe groei vraagt inderdaad
een ander produktie- én consumptiepatroon dan we historisch kennen. Ook de
particuliere consumptie zal op het afnemen van arbeidsintensieve produkties en
diensten moeten worden gericht. Overigens is het verband tussen een groeiende
produktie van goederen en werkgelegenheid veel minder aanwezig dan voorheen,
nu onder invloed van een - waarschijnlijk structurele - daling van rendementen nieuwe
investeringen zozeer op arbeidsvervanging zijn gericht. Technologische vernieuwing
zal nodig blijven vanwege internationale concurrentie, maar ook ter vervanging van
vuil, onaangenaam werk, en ook omdat niet kan worden ontkend dat technologische
ontwikkeling grondstoffenbesparend kan uitpakken, zie de miniaturisatie in
werktuigen en elektronica. Dat betekent dus wel groei van arbeidsproduktiviteit,
maar dan begeleid met verkorting van arbeidstijd resp. delen van werk.
De argumentatie voor voortgezette groei met een beroep op de ontwikkelingslanden
is zwak. Korte termijneffecten in de bedoelde zin zijn denkbaar, maar de uitkomsten
van een kwart eeuw ontwikkelingssamenwerking laten zien hoe in die periode het
aandeel van de ontwikkelingslanden is teruggelopen, de inkomensverschillen per
hoofd zijn vergroot en het beslag van de
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geïndustrialiseerde landen op grondstoffen en energiebronnen sterk is vergroot. Het
is met name de deadlock in de noord-zuid-verhouding, die dwingt tot een verrijking
van de groeinorm.
Zwaar moet worden getild aan de weerstanden tegen bevriezing van het bereikte
levenspeil in geïndustrialiseerde landen. Mede onder invloed van de grotere
mogelijkheid tot waarneming en vergelijking is de opwaartse druk van lagere
inkomensgroepen en regio′s sterker dan ooit.
Het omlaag brengen van de groeinorm kan dan ook nooit geëffectueerd worden
zonder forse verkleining van inkomensverschillen. In de industriestaten dringen de
zwakke regio′s naar gelijkberechtiging. Binnen de EG wordt elk betoog voor een
lagere groeinorm bij voorbaat verworpen door de achterblijvers, Ierland, Zuid-Italië,
Engeland, sinds daar het reële inkomen daalde.
De positie van landen ten opzichte van het belang bij en de waarde van economische
groei verschilt hemelsbreed. Bij de aanvaarding van de standaard van selectieve groei
zou men kunnen denken aan een gedifferentieerd groeipatroon in de trant van rijke
landen 2%, Oostbloklanden en landen halverwege 4%, arme landen 6%. Maar een
dergelijk schrijftafelpatroon is veel te grof om recht te doen aan de politieke
werkelijkheid, waarin de strijd om schaarse grondstoffen, werkgelegenheid en militaire
en politieke macht zich voltrekt.
De discussie over de groei is zwaar belast door definitieverschillen en de
ongenuanceerde hantering van 0-groei door de ecologisten. Bij de groei dient het
voor de hand liggende onderscheid gemaakt te worden tussen de produktie van
kapitaalgoederen waaronder infrastructuur, materiële consumptiegoederen en diensten,
die zowel door de marktsector als door de overheid kunnen worden verschaft. Het
begrip ‘selectieve groei’ als geïntroduceerd door het kabinet-Den Uyl, beoogt de
produktie van kapitaalgoederen en infrastructuur te begrenzen tot wat nodig is voor
werkgelegenheid en handhaving min of meer van het bereikte levenspeil, terwijl
opzet is de produktie van diensten, gemeten naar maatschappelijk nut, verder uit te
breiden. Het behoeft nauwelijks betoog dat een dergelijk groeibegrip, consequent
doorgedacht, moet leiden tot een heroriëntering van produktie en werkgelegenheid
en zal leiden tot een geleidelijke stabilisatie van het beslag op schaarse grondstoffen
en energie.

Groei als factor in de Oost-Westverhouding
Een politiek die erop uit is catastrofes te voorkomen, kan nooit volstaan met het
verminderen of achterwege laten van economische groei als hoofddoel. In de
wereldverhoudingen blijft vooralsnog de strijd om invloedssferen en de afbakening
van economische en militaire macht tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
een dominante factor. Welnu, mogen de ecologisten in de VS al een zekere stem
hebben, mag Carter zich gevoelig getoond hebben voor
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de grote risico′s van de uitbreiding van bepaalde vormen van kernenergie, in de SU
is tot dusver niet gebleken van enige invloed van de ook daar aanwezige zorg voor
het milieu op het groeibeleid, dat veel sterker dan in het westen in de communistische
wereld een feitelijk en ideologisch hoofdmotief is. Dat laat zich zeer goed begrijpen.
Het bruto nationaal produkt van de SU bedraagt nog altijd minder dan de helft van
dat van de VS. Omdat de SU naar verhouding meer besteedt aan basisindustrieën en
bewapening is het verschil in levenspeil nog groter.
Maar omdat de SU ongeveer 1,5 à 2 maal groter deel van het nationale inkomen
besteedt aan bewapening dan de VS ligt de produktie kwantitatief bij elkaar in de
buurt. Vermindering van de economische groei van de VS zou uit een oogpunt van
handhaving van het huidige ‘machtsevenwicht’ betekenen dat de VS ofwel een groter
deel van het nationaal inkomen aan bewapening zou moeten gaan besteden ofwel
afstand doen van het nagestreefde machtsevenwicht.
Een politiek die catastrofes voorkomt, zo vloeit uit de aangegeven samenhangen
voort, is verplicht de détente, de ontspanning tussen Oost en West, verder te voeren.
Ontspanning betekent kweken van vertrouwen, het verschaffen van inzicht in
doelstellingen en verdenkingen over en weer, het afbakenen van belangen en het
ontwikkelen van punten van gemeenschappelijk belang. Dat betekent niet zwijgen
over mensenrechten, wel hardnekkig volhouden om het groeiende gemeenschappelijke
belang van NAVO en Warschaupactlanden bij gemeenschappelijke regelingen van
grondstoffen en energie, behoud en beheersing van de oceanen, milieu en ruimtevaart
uit te werken en gestalte te geven. Er zijn de afgelopen jaren Russische voorstellen
geweest tot gemeenschappelijke conferenties over deze onderwerpen in het kader
van de ECE (Economische Commissie voor Europa). Ik heb nooit begrepen, waarom
het Westen daar zo schichtig afhoudend op gereageerd heeft.
Ook het Oostblok ondervindt de gevolgen van de stagnatie in de wereldhandel,
ook daar speelt werkloosheid een toenemende rol. Een der gevaarlijkste verleidingen
in de huidige situatie is om werkloosheid te bestrijden door opvoering van de
bewaping. Het op grote schaal slijten van oorlogsmaterieel aan Derde-Wereldlanden
wijst erop, dat dit proces reeds in volle gang is. De leveranties van de VS en de SU
liggen daarbij in dezelfde orde van grootte. Het besluit van de NAVO in mei 1977 om
de komende jaren de defensieuitgaven jaarlijks reëel met 3% te verhogen, terwijl de
economische groei van verschillende NAVO-landen thans lager ligt, heeft in dit licht
een griezelig aspect.
Het is en blijft een absurde situatie, dat thans ruwweg 7% van het bruto nationaal
produkt in de wereld (in 1975 ongeveer 6000 miljard dollar), dus ongeveer 400
miljard dollar, aan bewapening wordt besteed. Het kwalitatieve overwicht van de VS
lijkt de laatste jaren goeddeels ingelopen te zijn. Dat is tegelijk voorwaarde om tot
wapenbeheersing en ontwapening te komen. De laatste tien jaar is de nadruk gevallen
op de onderhandelingsstrategie (MBFR,
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SALT),

unilaterale stappen behoeven, juist waar een evenwicht om en nabij bereikt
lijkt, niet uitgesloten te zijn. In feite was het besluit van Carter tot uitstel van de
aanmaak van het neutronenwapen een belangrijk voorbeeld van een unilaterale stap
tot het afremmen van de onverminderd voortgaande verticale bewapeningswedloop,
de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen. Zoals SALT het produkt is van het
belang, dat beide supermachten hebben bij een beperking van de kosten van nieuwe
wapensystemen, zo kan de te verwachten voortgaande schaarste en prijsstijging van
grondstoffen en energie een basis vormen voor stappen naar algemene gecontroleerde
ontwapening, een doelstelling die bij het aflopen van de koude oorlog in het begin
van de jaren zestig door de SU en de VS werd overeengekomen
(McCloy-Zorin-verklaring).
In dit bestek kan slechts geschampt worden aan omvang en draagwijdte van de
overbewapening, de angstige horizontale spreiding van kernwapens en de noodzaak
van ontwapening. Mij gaat het er in dit verband om zichtbaar te maken, dat in het
licht van de ontwikkeling van de wereldeconomie de noodzaak tot beperking van de
militaire uitgaven dringender wordt. Enigszins dialectisch geformuleerd moet men
hopen dat de economische groei en de politieke machtsvorming van
Derde-Wereldlanden zodanig zal toenemen, dat voortzetting van de
bewapeningswedloop door de supermachten onbetaalbaar wordt.

De Noord-Zuid-verhouding als element van machtspolitiek
Zo simpel als hier geschetst werken deze mechanismen natuurlijk niet, maar het
vraagstuk van de wereldeconomie en de werkgelegenheid kan niet losgekoppeld
worden van de Oost-West-verhouding en die is op haar beurt weer goeddeels bepalend
voor de Noord-Zuid-verhouding. De VS hebben de verhoging van de olieprijzen en
de olieboycot in 1973 beantwoord met de oprichting van het Internationale Energie
Agentschap om afhankelijkheid bij de olieaanvoer van eventueel door de SU
gedomineerde aanvoerlanden in het Midden-Oosten tegen te gaan.
Het Franse initiatief voor de Noord-Zuid-dialoog beoogde een ruil van zekerheid
omtrent olieaanvoer en olieprijzen tegen financiële en handelstegemoetkomingen
aan ontwikkelingslanden. Het begeleidende antwoord van de VS op de oliecrisis was
een voorstel tot grootscheepse versnelling van de toepassing van kernenergie (de
Cleveland-redevoering van Kissinger). Het Carterbewind zwakte de nadruk op
kernenergie sterk af, hield vast aan de uitbreiding van conventionele reactoren en
voerde een nog niet afgesloten campagne tegen de meer geavanceerde
kerntechnologie, de verwerkingsfabrieken en de snelle kweekreactoren.
Duitsland en Frankrijk treden op als de sterkste protagonisten voor uitbreiding
van kernenergie. Ook dat laat zich zeer wel verklaren, gelet op de vrijwel totale
afhankelijkheid wat energievoorziening betreft van invoer uit
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derde landen, met name het Midden-Oosten. De positie van de Bondsrepubliek is op
dit punt onvergelijkbaar met die van de supermachten. Zowel de VS als de SU nemen
20 à 25% van de wereldproduktie (en de reserves) van olie en aardgas voor haar
rekening. De kwetsbaarheid van Duitsland en Japan (en in mindere mate Frankrijk
en Engeland) voor prijsstijging van olie en aardgas en voor de gevolgen van
toenemende schaarste is overgelijkbaar veel groter. Daar hangt de sterke nadruk op
compenserende economische groei in deze landen nauw mee samen.
Het verschil in belang en uitgangspositie ten aanzien van grondstoffen tussen de
beide supermachten en de sub-mogendheden is mede debet aan de afwijzende
opstelling van deze laatste groep, waar de stabilisatie van exportopbrengsten en van
grondstoffenprijzen voor ontwikkelingslanden in het geding is. Bij de meeste
grondstoffen zijn Noord-Amerika en de Sowjet-Unie medebelanghebbende en
profiteur.
Terecht en begrijpelijk is met name de Duitse Bondskanselier de afgelopen jaren
steeds meer klemtoon gaan leggen op het meedoen van de Oostbloklanden in allerlei
vormen van ontwikkelingshulp. Gelijk bekend was tot dusver de Oosteuropese
bijdrage met uitzondering van enkele ‘concentratie’-landen als Cuba, Vietnam en
Ethiopië nogal miniem. Opnieuw speelt daarbij vrees voor verstoring van het
economische machtsevenwicht aan westelijke kant een belangrijke rol.
De waardering van groeinormen kan dus niet worden losgemaakt uit het
dominerend streven naar behoud van militaire en economische machtsverdeling. Het
groeibeleid is ook nauw verweven met de defensie-inspanning. De defensie-uitgaven
bedragen in Japan slechts 1% van het nationale inkomen tegen rond 3% in de meeste
NAVO-landen en het dubbele daarvan in de VS. Uit een oogpunt van economisch
evenwicht zou het niet onredelijk zijn als in de hoogte van ontwikkelingshulp Japan
koploper zou zijn. Dat is geenszins het geval, al bepleiten beide Japanse socialistische
partijen een opvoering daarvan.
Pronk heeft op een vergadering van de Socialistische Internationale in Dakar in
het voorjaar 1978 op fundamentele wijze aangegeven, dat een herijking van de
ontwikkelingsstrategie in het zicht van het derde ontwikkelingsdecennium nodig is.
Momenten van belang in die herijking zijn een herdefinitie van gemeenschappelijke
belangen van geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden. Het heeft de afgelopen
jaren soms de schijn gehad als zou het Westen economisch gesproken de Derde
Wereld kunnen abandonneren en er in feite een eigen besloten welvaartscircuit op
na houden. De oliecrisis heeft aan die nooit uitgesproken, maar wel gepraktiseerde
conceptie een einde gemaakt. De ruilvoet zal verschuiven ten gunste van
grondstoffen-producerende landen. De wereldhandel zal zich niet herstellen zonder
versnelde groei van ontwikkelingslanden.
Een nieuwe internationale economische orde, waartoe de Speciale Assemblée van
de VN in 1975 besloot, moet tot stand worden gebracht, al zal de tijd, nodig om ze
te verwezenlijken, langer zijn dan voorzien. Het jaar 2000 moet
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daarbij in het vizier komen. Nieuw zicht op de betekenis van selfreliance en de
noodzaak van structuurveranderingen in ontwikkelingslanden zelf is daarbij nodig.
Een keus moet worden gemaakt niet in de richting van een liberalisatie van de
internationale handel over de gehele linie, maar ten behoeve van een gerichte en
geplande toeneming van de handel.
De gedachte dat bevordering van economische groei in het algemeen er wel toe
zou leiden dat welvaart zou doordruppelen naar de armen is voos gebleken. Er is een
dwingend verband tussen de interne structuur van geïndustrialiseerde landen en de
effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking. Alleen door een selectieve groeipolitiek
en een bewuste herstructurering van het consumptiepatroon in geïndustrialiseerde
landen kan vermeden worden, dat zij hun werkloosheid afwentelen op
ontwikkelingslanden. Alleen vanuit westerse structuren, waarin een rechtvaardige
verdeling van werk en inkomen centraal staat is een ontwikkelingsbeleid mogelijk,
dat een herhaling voorkomt van uitbuitende structuren in de ontwikkelingslanden
zelf.

De keuze voor de komende decennia
Er werken sterke krachten naar vermindering van de groei. Afremmen van
grootschalige projecten om redenen van milieubehoud, verzadigingsverschijnselen
in de consumptieve sfeer, verschuiving van industrie naar diensten, de kostenstijging
van grondstoffen en energie. De vraag is dan ook niet zozeer of we insteken op een
lager groeiniveau dan wel of een economie met geringe en selectieve groei tot stand
komt als resultante van een bewust ordeningsproces of chaotisch en stuurloos wordt
afgedwongen. Wie voor de eerste weg kiest heeft een reeks van consequenties te
aanvaarden.
Het is de keus van een geïntegreerde aanpak van de problematiek, die ik heb
geschetst. Het zet de koers uit naar planning op wereldschaal. Het breekt met het
geloof in de afdoende werking van de vrije-markteconomie zonder de werking van
het prijsmechanisme op de schroothoop te werpen.
De WRR veronderstelt, dat naar 2000 toe energie reëel tweemaal zo duur zal worden.
Het kan voor hetzelfde geld best driemaal zo duur worden. De WRR verwacht dat
grondstoffenschaarste zal leiden tot een zodanige verslechtering van de ruilvoet dat
de effecten daarvan gelijk staan met 8 (acht) procent ontwikkelingshulp. De door de
WRR onderzochte alternatieven van nul-groei en drie-procentsgroei verschillen niet
zo heel erg waar het de uitkomsten van het consumptiepeil betreft. Dat zal
onvergelijkbaar minder kunnen toenemen (of dalen) dan in achterliggende decennia
het geval was. Inkomenspolitiek, een rechtvaardiger verdeling van werk, inkomen,
kennis en macht naar het jaar 2000 toe. Opnieuw, òf dat gebeurt in een harde strijd
om het behoud van verkregen posities, bestaande belangen en bedreigde privileges,
òf het gebeurt met een duidelijke keuze voor de meest kwetsbaren in de samenleving,
nationaal en internationaal.
Het is de keuze niet tegen voortgaande technologische vernieuwing, wel
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voor een richten, testen en sturen van de toepassing van technologische vindingen
op hun waarde voor de arbeidsorganisatie en het consumptiepatroon.
Het is de keuze tussen het op zich af laten komen van ontwikkelingen, die dan
noodlottig blijken omdat ze leiden tot frustratie, verzet en harde conflicten, òf voor
een sturen van de ontwikkeling naar een ander samenlevingspatroon, waarin arbeid
meer kansen tot zelfverwerkelijking biedt en zelfbestuur een overheersend kenmerk
van maatschappelijke organisatie is geworden.
Jan Romein heeft meer dan een kwart eeuw geleden in Het algemeen menselijk
patroon gewezen op het uitzonderlijke en eenmalige van de westerse expansie, met
name van de industriële revoluties, gedragen door een onbegrensd vooruitgangsgeloof.
Anderen, in ons land met name Goudswaard3, hebben in een recent verleden gepleit
voor een breuk met het vooruitgangsgeloof, dat zolang de westerse ontwikkeling
heeft gedomineerd. Anders geënt maar toch verwant, zijn pleidooien gevoerd voor
een andere cultuurbeleving en de ontwikkeling van een tegencultuur. In veel van
deze gedachten zijn verbindingslijnen aanwezig naar inzichten en opvattingen, die
in het socialisme een grote rol hebben gespeeld. Het meest essentieel is de notie van
de ‘vervreemding’ van de mens van het produkt van zijn werk en van zijn
mede-werkers, die Marx als bepalend voor het karakter van het kapitalisme heeft
gezien. In de ontwikkeling van het socialisme is het overwinnen van de vervreemding
niet altijd centraal blijven staan, maar het is tegen de achtergrond van een eeuw
socialistische ontwikkeling zeker gemotiveerd de opgave voor de komende 25 jaar
te omschrijven als de hervorming van de samenleving, nationaal en internationaal,
zodat deze grondtrek van het kapitalisme overwonnen wordt.
De tendensen die rondom de economische wereldcrisis manifest zijn geworden,
betekenen dat de grondslagen van de sociale verzorgingsstaat in geding zijn en
herziening behoeven. Het gaat om een verandering van onze concepties van arbeid,
consumptie en manier van leven. Beslissend is voor een op verandering gerichte
strategie politieke macht te verkrijgen.

Macht voor veranderingen
Ik houd het er op dat de sociaal-democratie, hoe belast en verfomfaaid ook, het enige
centrum van betekenis is om zowel wat de formulering van doelstellingen als wat
politieke machtsvorming betreft daartoe een kracht van betekenis te zijn. De
Socialistische Internationale, lange tijd niet meer dan een brievenbus, is onder leiding
van Willy Brandt aan een intensivering en heroriëntering bezig, die goede
perspectieven biedt. Ze heeft structuurproblemen als hiervoor genoemd op
stelselmatige wijze aangevat. Ze heeft zich bevrijd van het Eurocentrisme waarin ze
lang opgesloten leek. Ze is in Latijns-Amerika, in Afrika en - minder - in Azië een
kracht van betekenis

Joop den Uyl, Inzicht en uitzicht

241
aan het worden als verzamelpunt van verzet tegen militaire dictaturen en
kapitalistische regimes. Ze heeft, ernst makend met détente en het contact met
Oost-Europa zoekend, zich helder afgezet tegen communistische en totalitaire regimes
en ideologieën. Ze biedt op deze wijze opererend een mogelijkheid tot
dwarsverbindingen in internationale instellingen, met name de EG en VN-organen,
die van toenemende betekenis kan blijken in de strijd om de hervorming van de
wereldeconomie, ontspanning en ontwapening.
De EG is daarbij van bijzondere betekenis. Het is het krachtenveld, waar Nederland
een meer dan evenredige invloed kan uitoefenen en waar een op besturing van de
samenleving gericht beleid bij voortduring aan de orde is. De PvdA heeft dan ook
terecht gekozen voor een activistische Europese politiek. Die politiek is wel aangeduid
als een voorwaardenbeleid. Daaromheen bestaan misverstanden. Het zou dwaas zijn
als dat zou moeten betekenen: alleen meedoen aan een Socialistisch Europa. Maar
er is wel een reëel probleem. Het Verdrag van Rome is in tegenstelling tot het
EGKS-verdrag geschoeid op de notie van vrijmaking van het verkeer van goederen,
kapitaal en personen, zonder verdragsmatig te verplichten tot adequate
beleidsinstrumenten tot ordening van het economisch gebeuren in de Gemeenschap.
Mede daardoor is de EG niet ten onrechte in de reuk komen te staan van een optie te
vormen voor een vrije-markteconomie. Het Verdrag sluit echter de opbouw van een
ordenend instrumentarium niet uit, integendeel. Terecht is het streven van de PvdA
er daarom op gericht een uitholling van nationale ordeningsinstrumenten te
voorkomen, en deze alleen in te ruilen voor democratisch gecontroleerde Europese
bevoegdheden.
Politiek gesproken is de EG van onvervangbare betekenis gebleken om
arbeidsverdeling te bevorderen en protectionisme uit te sluiten. Daarbovenuit gaat
het belang van de integratie van Duitsland in Europa en dat belang is van een zodanige
draagwijdte, dat socialistische partijen, die uit zijn op ontspanning en herordening
van de economie, zich met alle kracht aan de vormgeving van Europese politiek
hebben te wijden.
De inbreng van Nederland in de internationale politiek zal ook de komende jaren
vooral in Europese verhoudingen gevonden moeten worden, al sluit dat een profilering
daarbuiten niet uit, zoals in de periode 1973-1977 gebleken is. Toen werd een
politisering bereikt op het vlak van de strijd voor mensenrechten (Griekenland, Chili,
Helsinki), de inbreng van de kernwapens in de MBFR, initiatieven voor afdoende
controle op sensitieve kerntechnologie; structuur en normen van ontwikkelingshulp
die een wezenlijke bijdrage hebben betekend in het moeizame proces naar het maken
van openingen in vastgeroeste fronten.

Politieke partijen voor de keuze
Of ons land wat van betekenis zal bijdragen in de in dit opstel aangeduide strijd voor
de heroriëntering van de samenleving, is afhankelijk van het type
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regering en de activiteit van politieke partijen. Op zichzelf is het verheugend dat ook
de liberalen en de christen-democraten zich internationaal scherper profileren. De
Europese verkiezingen zijn daarbij een welkome stimulans.
Het zou dwaas zijn aan de socialisten een soort monopolie toe te vertrouwen van
juiste inzichten en strategieën om de noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen.
In het Europese Parlement zullen socialisten, zoals in Duitsland en Engeland, meestal
beter uit de voeten kunnen met liberalen dan met christen-democraten en
conservatieven. In Frankrijk zijn de christen-democraten partij-politiek vrijwel geheel
opgegaan in liberale en conservatieve partijen. De Duitse CDU en de Oostenrijkse
ÖVP zijn met Engelse conservatieven en Gaullisten verenigd in de EDU, de Europäische
Demokratische Union, die een vrij homogeen spectrum biedt van het Europese
conservatisme. Zoals bekend vertonen de Duitse FDP en de Engelse liberalen een
nogal onderscheiden beeld van de liberale partijen in Nederland, België en
Scandinavië. In een beschouwing uit het eind van de jaren vijftig heb ik getracht te
laten zien welke overeenkomsten er historisch in denken bestaan tussen liberalen en
christen-democratische partijen. Over het geheel genomen lijken in hun opstelling
ten opzichte van de zich aftekenende maatschappelijke problematiek liberalen en
christen-democraten elkaar te naderen. Dat leidt tot verwisselbaarheid. Zelden is ook
de overgang van kiezers tussen VVD en CDA onderling zo groot geweest als de laatste
jaren.
Die verwisselbaarheid verklaart ook de opkomst in de PvdA van de discussie over
voor- en nadelen van regeringscoalities met CDA en VVD. Voorlopig zoekt het CDA
in de politieke praktijk nog driftig naar een eigen profilering ten opzichte van de
VVD. De uitkomst van dat pogen zal een belangwekkend antwoord opleveren op de
gebleven vraag, hoe in Nederland een meerderheid voor een progressief beleid tot
stand te brengen is. Het ziet er vooralsnog niet naar uit, dat in ons land socialisten
en progressieve democraten kunnen regeren zonder coalities met het midden of zelfs
rechts daarvan. De PvdA zal, zoals in de Kabinetsformatie van 1977, telkens weer
de keus moeten maken tussen vormgeving aan de toekomst in coalities met dreigende
onherkenbaarheid en helderheid in oppositie.
Die vraag naar de keus die moet worden gemaakt, laat zich altijd alleen in concrete
situaties beantwoorden. Wel telt, dat naarmate de belangen die op het spel staan
groter en de gevolgen van verkeerd beleid of het ontbreken van beleid desastreuzer
zijn, de herkenbaarheid van het noodzakelijke beleid zwaarder weegt. Simpel gezegd,
het is van de grootste betekenis dat de PvdA regeringspartij is, juist omdat de
beslissingen nu en in de komende jaren van zo ingrijpend belang zijn. Het is ook
waar, dat juist vanwege de aard van de te nemen beslissingen de voorwaarden, die
de PvdA aan het te voeren beleid moet stellen, zwaar zullen zijn.
Politiek kan in een democratie alleen functioneren als ze gestuwd en gedragen
wordt door impulsen, die uit alle hoeken van de samenleving komen. Kort na de
oorlog heb ik voor de machtsvorming terwille van een maatschappelijke controle op
de kernenergie een beroep gedaan op ‘de revo-
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lutie van de gewone man, de arbeider, de professor, de fabrikant’. Zeker is dat de
maatschappelijke activering die in de jaren zestig haar beslag kreeg, niet verloren
mag gaan. De gevaarlijkste dreiging voor de komende periode is het overheersen
van de technocraten en de anonieme machten. Bureaucratie wordt een lege huls als
de burgers het wel geloven en in feite afstand doen van met strijd en moeite verworven
rechten.
In het begin van de jaren zestig werd de democratie vooral bedreigd door massale
lethargie, door het ongeloof in de relevantie van inspraak, zeggenschap, ja van de
politiek als zodanig. Met schokken en conflicten heeft de politiek zich van de toen
opgelopen deuken hersteld.
Wat ons in eigen land en elders vooral bedreigt is niet dat in conservatieve of
kapitalistische richting wordt gestuurd, maar dat in het geheel niet wordt gestuurd;
dat richting en visie ontbreken; dat wordt gedepolitiseerd; dat stuurloosheid
bovendrijft; dat maatschappelijke spanningen niet meer worden vertaald in politieke
tegenstellingen; dat onder de wattendeken van de sussende bezweringen het politiek
bewustzijn wordt verdoofd.
Het is onverminderd de taak van democratische socialisten om de keuze voor de
toekomst duidelijk te maken, en, onverschillig of de marges breed of smal zijn, voor
hun keus instemming en macht te verwerven. Dan alleen leidt inzicht tot uitzicht.

Eindnoten:
1 Drs. R.F.M: Lubbers, Bestek ′81 in ‘Politiek Perspektief’ 1978, nr. 4, blz. 3 e.v.
2 De komende vijfentwintig jaar; een toekomstverkenning voor Nederland, WRR-publikatie nr.
15, 1977.
3 Zie dr. B. Goudzwaard, Kapitalisme en vooruitgang, een eigentijdse maatschappijkritiek,
Assen/Amsterdam, 1976.
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