
Sociaaldemocratie bedlegerig? 

Op 26 januari 2018 gaf Ruud Koole in Leiden een college over de sociaaldemocratie. Arie de Jong had 

een optimistisch verhaal gevraagd. Dat leek me wel wat. 

Dus ik reisde naar Leiden; moest ik wachten met het opzeggen van mijn lidmaatschap van de PvdA, 

omdat een betere reden daartoe onderweg was? Dat was een grapje van Arie of Bart Tromp: er is 

altijd een betere reden op komst om je lidmaatschap op te zeggen. 

Het verhaal van Ruud Koole is inmiddels gepubliceerd. Ik vond het goed. Maar veel optimisme heb ik 

er niet in gehoord. Dat mag hem niet verweten worden, want zo mooi staat de sociaaldemocratie er 

niet voor, ergens tussen vrees en hoop in. (1) 

Met zijn aansporingen op basis van het verhaal ben ik het eens. In zijn eigen woorden: 

‐ Geen determinisme; 

‐ Tegenhangen, het ideologisch debat zoeken moet; 

‐ Maak plannen voor bestaanszekerheid van mensen. 

Als ik die aansporingen op me in laat werken, kom ik op het spoor van dingen die ik miste. Het is 

geen kritiek, want het onderwerp is breed en ingewikkeld. 

De economische ontwikkeling en de betekenis daarvan voor de arbeid is van groot belang. Aan de ICT 

revolutie en digitalisering van de productie hangt ook het publieke debat via internet en sociale 

media.  Communicatie stijlen, het functioneren van politieke partijen, het vormgeven aan het 

openbare debat, het doet er allemaal zeer toe.  De werkgroep van de WBS heet al heel lang “partij 

politieke processen”. Het gaat inderdaad om arbeid en wat wij daarmee als compromiszoekende 

partij kunnen. Tenslotte probeer ik een paar opmerkingen te maken over het alledaagse besturen, 

want daarin doen zich mechanismen voor die weinig aandacht krijgen. 

Economische ontwikkeling 

Als Amsterdamse politicoloog leerde ik te kijken naar de ontwikkeling in het productieproces, want 

de productiewijze bepaalt het bewustzijn van mensen. Marx was tijdens mijn collegejaren in de 

mode. Een paar algemene noties over economische ontwikkeling zijn door Philipp Blom (“Wat op het 

spel staat”) goed weergegeven: de kapitalistische uitbuiting van onze wereld wordt manifest aan de 

randen ervan. (2) 

Het betekent een ernstig probleem voor de aarde, die wij uitbuiten. De congresgangers naar Davos 

en EU‐leiders feliciteren elkaar met de herstelde groeicijfers, alsof groei en milieu geen relatie met 

elkaar hebben. Ook partijgenoten zijn trots dat ons land er bovenop kwam. Maar “de Club van 

Rome” publiceerde al in 1972 een onrustbarend rapport, “grenzen aan de groei”, bijna een halve 

lichtzinnige eeuw geleden. 

Hoe meten we economische groei? Sarkozy gaf ooit opdracht aan Stiglitz, Sen en Fitoussi om het 

begrip BNP beter in de vingers te krijgen. Het werd een boeiende studie, (3) waarmee de 

voornaamste begrippen rond onze redeneringen over groei werden ondermijnd. Veel bijdragen aan 

het BNP zijn schadelijk of overbodig, veel goeds (een zorgzamer samenleving) komt niet tot uiting in 

het BNP, vervuiling van het milieu levert economische groei (meer winst en sanering vervuiling) op. 

Het hielp niet. Groei moet. 

De robotisering en digitalisering van de productie roept de vraag op in hoeverre dit verlies van 

(zinvolle) arbeid te weeg brengt. De moderne arbeidsmarkt wordt tamelijk ontregeld door uitstoot 



van bankpersoneel, administrateurs van verzekeringen, e.d. Sommigen zijn daar niet bang voor, want 

bij eerdere revoluties ontstonden ook nieuwe banen. Een voorbeeld daarvan is Bernard ter Haar, DG 

van SZW. (4) De industrie die niet  moderniseert legt het loodje, weten de arbeiders in de “rust‐belt”, 

waar Trump zijn stemmen vandaan haalde. Zij volgen de rattenvanger, die hen de terugkeer van hun 

oude werk beloofde. Maar komen er nieuwe banen voor de uitgestotenen? 

Ruud Koole spreekt over de groeiende kloof tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden.  Is er nog 

een middenklasse? Het is geen nieuws dat ambachtelijkheid afneemt.  Uit een publicatie uit 1965: 

“Er treedt dientengevolge een soort segregatie op, het geestelijk meer begaafde deel van een 

bevolking gaat door opleiding en onderwijs ‘hogerop’ en de rest prefereert te blijven behoren tot de 

groep on‐ en half geschoolden. Maatschappelijk betekent dit dat een hele tussenlaag van vaklieden 

begint te verdwijnen hetgeen verregaande gevolgen heeft.” (5) 

De melodie is ruim een halve eeuw oud, maar het inzicht klopt. Ik zie de huidige regering het mbo 

promoten, hetgeen mij goed lijkt, maar ik zou meer analyse willen over dit thema. Wat heeft onze 

samenleving nu nodig? Zijn de repair café’s een fundamenteel verschijnsel? De ambachtelijkheid 

ontbreekt steeds meer; we vervangen een module of kopen een nieuw product. Wat betekent de 

globalisering voor die trend? De onderdelen van onze smartphone komen uit China, de grondstoffen 

er voor uit Afrika, de winsten komen terecht bij aandeelhouders in de V.S.. Waarom produceert 

Apple in China, Mr. President? 

Ruud Koole komt hierdoor op een onvoorwaardelijk basisinkomen, waarover hij voorzichtig positief 

is. Het kan een oplossing voor dit werkgelegenheidsprobleem zijn, vooral als de welvaart door de 

economische ontwikkeling draagkracht genoeg heeft. Een vraag is voor hem wel, hoe om te gaan 

met het verlies aan identiteit, als je geen arbeid hebt. Mensen hebben de kerk niet meer, de 

verzuiling is vrijwel verdwenen, de overzichtelijkheid van de Koude Oorlog is veranderd in mondiale 

chaos; de sociale integratie en identiteit via werk en arbeidsplek is dus van groot belang.  

Een basisinkomen is natuurlijk meer dan een oplossing voor het probleem van de werkgelegenheid. 

Zou niet werken een straf zijn?  Het hebben van een baan, het kiezen van een vak, het verrichten van 

arbeid, we kiezen er voor omdat we het dagelijks brood moeten verdienen. Die keuze is niet zo vrij 

als we vaak denken of willen denken.  Ons marktdenken wil een vrije keuze. Het basisinkomen 

vergroot je vrijheid een baan, een werkgever, een klus te kiezen. Je hebt dan financieel de ruimte om 

er neen tegen te zeggen. 

Een basisinkomen kan ook vrijheid van betekenis opleveren. Vrijheid om een kunstzinnig bestaan te 

kiezen, je te wijden aan je kinderen, of te investeren in het creatieve idee dat je leven beheerst. Het 

maken van die keuzen geeft ook identiteit, misschien meer dan de gedwongen keuze voor brood op 

de plank. 

“Tegenhangen”, zegt Ruud Koole: laten we het openbaar debat aangaan over wat “van waarde” is in 

het werk. Laten we onderzoeken of de vrijheid door een vorm van basisinkomen die waarde zou 

kunnen vergroten. Maar over wat “van waarde” is heeft de PvdA het niet en het basisinkomen lijkt  

een verboden thema.  Geen determinisme, maar “tegenhangen” is openheid en debat onder elkaar. 

Verhalen vertellen 

De mens is een primaat die verhalen vertelt. Philipp Blom zegt: “Mensen zijn de producten van de 

verhalen die ze over zichzelf vertellen, die hun gemeenschap over zichzelf vertelt.”(p.67) 



Dat is politiek betekenisvol. De verhalen die wij vertellen zijn sterk bepalend voor onze identiteit. 

Vertaald naar de politiek: is het de Telegraaf, die het publiek ophitst, of heeft de krant juist de 

perfecte aansluiting op de veenbrand in het publiek, die het algemene sentiment bepaalt? 

Toen ik pionierde met lokale omroep kwam het begrip “bardische” functie van media van pas, zoals 

ontwikkeld door Fiske en Hartley: de hoofdlijn van een cultuur bepalen, mensen daarbij betrekken, 

de daden van de voorlieden daarvan verklaren, bezingen en vieren. Onze omroep in de Bijlmermeer 

had de bevordering van de samenlevingsopbouw als inzet. Verhalen moeten verteld, heldendaden 

bezongen, lokale leiders als voorbeeldig  gevolgd. In de tijd van “broadcasting” kon het zo werken, 

maar die zender‐schaarste is veranderd in overvloed. De lokale omroep zat net op die rand van 

schaarse naar overvloedige transmissie middelen. 

De verhalen in de openbaarheid hebben een vormgevende kracht, vonden we in de lokale omroep 

uit. Betekenissen van woorden zijn sociale coördinaten van verhoudingen, vond C.Wright Mills. “The 

function of words is the mediation of social behaviour, and their meanings are dependent upon this 

social and behavioural function.”(7) Zijn onze burgers echt woedend en waarom? Wordt dat 

aangepraat? Zou die woede slinken, als de inkomens omhoog gaan? In de jaren negentig onder Paars 

1 gebeurde dat. Gezegend is het land met een saaie politiek, zei Bolkestein.  

Ander voorbeeld: met enige huiver zagen we de rellen rond de AZC’s ontstaan. Inmiddels lijkt de 

betekenis van de humanitaire actie en de economische betekenis voor de lokale middenstand 

ingedaald en is de vrees voor criminele overlast verdwenen. “We zijn opgehitst” zegt een bewoner, 

door een ADHD‐achtige verhouding tussen politiek en de mediale werkelijkheid.. 

De ICT revolutie verandert de structuur van onze openbaarheid en daarmee de betekenis van 

verhalen vertellen en media. Trump weet het als geen ander. Zijn voortdurende wanverhouding met 

de gevestigde media getuigt daarvan. De politiek komt hierdoor in een nerveuze relatie met het 

dagelijks nieuws, terwijl de collectieve wilsvorming verschraalt, tot puntenlijstjes van een 

regeerakkoord.  

Cass Sunstein schrijft er over. (8) Iedereen kan zijn eigen boodschap verspreiden. Dat lijkt mooi en 

democratisch: maar de krant is niet langer een “meneer” die je gezaghebbend vertelt hoe het zit. 

Iedereen kan op internet op zoek gaan naar gelijkgestemden. Die zijn te vinden en leveren je 

bevestiging. Maar het onderscheid tussen feiten en nepnieuws wordt lastig. Het bemoeilijkt de 

stabiele verbinding tussen mensen, die verwante politieke voorkeuren hebben. Onze politieke crisis 

treft niet enkel de sociaaldemocratie, maar alle stromingen die hun politiek op pluralisme en 

compromis baseren. (zie o.a. Susan Neiman) 

Rationalisme  

Onze compromispolitiek gaat uit van rationele communicatievormen. Dat betekent dat je de 

waarheid zoekt en respecteert, dat je geschillen en verschillen probeert op te lossen. Die cultuur 

staat onder druk.  

Mijn eerste dagen als beleidsmedewerker op het departement van VROM herinner ik me nog goed. 

We discussieerden veel, maar het eindpunt was: “dat is een goed argument”. De filosofisch‐

methodische grondslag,  was die van Karl Popper. Samengevat: je zoekt optimistisch een weg door 

de wereld, op basis van rationele uitwisseling van argumenten. Niets staat vast, alles moet rationeel 

getoetst en onderzocht worden en alle kennis bestaat onder voorbehoud van weerlegging. Die 

weerlegging moet bovendien actief worden gezocht. 



Jan Werner Müller vertelt over een brief van Oakeshott aan Karl Popper. Ik geef hem in mijn 

vertaling weer. (10) 

“Ik zou zeggen dat de politiek die ik in mijn hoofd heb de politiek van de conversatie is, in 

tegenstelling tot jouw politiek van het argument. Ik geloof niet dat de rede de enige binding is die 

mensen verenigt, niet omdat mensen soms onredelijk zijn, maar omdat er iets veel sterkers is dat 

hen verenigt, b.v. een gemeenschappelijke beschaving (waar die bestaat), gemeenschappelijk 

gevestigd gedrag (waar dat bestaat) – dingen die niet rationeel zijn, afhangen van argumenten of 

gemeenschappelijk zijn voor iedereen. Er is niets gemeenschappelijk voor iedereen, denk ik. 

Kortweg, het lastige met jouw ware rationalisme is niet dat het onmogelijk is, maar dat het 

onmogelijk is door zichzelf.” 

Het is een mooie gedachte van Oakeshott: niet argumentatie maar conversatie moet de richting van 

het menselijk handelen bepalen. Had de historicus het gevoel dat de rationele en scherpe lijn 

overleefd was? Dahrendorf vond in 1967 al dat ”antagonisms no longer take the form of class 

conflict.” (Noel Buxton Lecture, 1967) 

Het is een paradox: de overzichtelijkheid in de wereld, met de bekende tegenstellingen neemt af 

sinds de jaren zeventig. De ontspanning na de Koude Oorlog brengt een nieuwe behoefte aan 

identificatie, die zich politiek vertaalt in het identificeren van vrienden en vijanden. Republikeinen en 

Democraten zien elkaar als tegenstanders, communisten zijn er niet meer, sociaaldemocraten zijn 

ook een overblijfsel uit een overzichtelijk gepolariseerde wereld. 

Het is een uitdaging aan ons denken: niet het rationele, niet het best werkende moet prevaleren, 

maar het sterkere dat mensen verbindt. Die verbinding is verdwenen in de chaos. De rationele lijn is 

wat dwingend, maar er zijn gevaren aan het zoeken naar dat andere. De wat vreemde combinatie 

gesprekspartners, Afshin Ellian en Alex Brenninkmeyer waren het wel eens in Buitenhof. (11) 

Het aspect van de massacommunicatie blijft in het betoog van Ruud Koole onderbelicht. Ik vind dat 

jammer, omdat het mij van veel betekenis lijkt. Ik heb in de lokale omroep “bardische TV” gemaakt, 

de sociale functie van een massamedium beproefd. Kritiek op Ruud is het niet, want er is te veel dat 

aandacht verdient. 

Bestuur en politiek 

Het politieke probleem is de regulering van onze moderne samenleving: die regulering is ingewikkeld 

en ineffectief. Dat komt door het onvermogen van de politiek om consistent te sturen en richting te 

geven aan degenen, die in “ijzeren kooien” pogen vorm te geven aan hun “ambtelijke heerschappij”. 

De termen zijn van Max Weber.  

De politiek bepaalt de richting, het bestuur de middelen, volgens de klassieke rolverdeling. Wat gaat 

daar mis? De voorbeelden die kraakhelder zijn, liggen voor het oprapen. Simpel voorbeeld: de schade 

door aardbevingen in het gaswinningsgebied van Groningen. Als overheidsbeleid schade veroorzaakt, 

dan moet die worden vergoed. De politiek vindt dat, alleen de uitvoering loopt geheel anders. Het 

probleem lijkt dat politiek en uitvoering weinig verbinding vertonen. Of: de koopman wint van de 

moralistische dominee. 

Oakeshott overdrijft als hij beweert dat er niets gemeenschappelijks in mensen zit dat iedereen 

bindt. Iedereen heeft voor zichzelf een plek in de maatschappelijke rangorde in gedachten: als je die 

plek niet kunt innemen, die je denkt te verdienen, worden mensen rancuneus en zuur.                         

Die plek in de sociale rangorde komt minder gemakkelijk dan vroeger. De ongelijkheid is toe 



genomen, de  lonen zijn achtergebleven, de AIQ is gedaald (arbeidsinkomensquote), de middenklasse 

lijkt gedeclasseerd. Rancune biedt een voedingsbodem voor  rechtse radicalisering. Wilkinson en 

Pickett hebben deze behoefte aan een sociale rangorde verkend. (12)Ruud Koole signaleert terecht 

de visie van Piketty: voor een onbezorgd en welvarend leven, heb je vooral rijke ouders of een rijke 

partner nodig, want hard werken zal je niet helpen. 

Daarover gaat het: de politiek geeft onvoldoende leiding. De ambtelijke organisatie is te rationeel, te 

weinig betrokken op de aspecten die een rol spelen in de waardering van het beleid door het volk. 

Past de opmerking dat het politieke primaat te sterk is? Bestuur en politiek hebben meer tijd voor 

elkaar nodig. In de laatste coalitie was die tijd beperkt, de tijd ging op in het zoeken naar 

meerderheden. Het leverde veel ‘doormodder’ beleid op (bed/ bad/ brood, woningmarkt, fiscaal 

beleid jegens multinationals); en nu triomfalisme omdat de wereldeconomie voor opleving zorgt. 

Maar het doel was misschien vooral het behoud van de bestaande orde van compromiszoekende 

partijen. 

Terug naar de actuele kwesties: aardbevingsschade Groningen en Lelystad Airport, omdat zij zo 

gelijkluidend zijn.  

Iedereen kon jaren zien aankomen dat de geestelijke volksgezondheid in Groningen schade zou 

lijden, door bureaucratische chicanes bij schade. De recente aardbevingen leverden wel beweging 

op, maar of nu het civiele recht zijn loop heeft? Door de vertraging kon er nog veel gas worden 

verkocht. Was dat de bedoeling? 

Luchthaven Lelystad lijkt een overblijfsel van oude beleidsprincipes, die uitgaan van een 

ongelimiteerde mogelijkheid fossiele brandstoffen te blijven verstoken en van de heilzame effecten 

van transport en luchtvaart op werkgelegenheid en welvaart. De rechtbank in Den Haag oordeelde 

dat de Staat aan zijn eerdere toezeggingen over CO 2 emissies moest voldoen. De klimaatakkoorden 

van Parijs werden daarna pas getekend. Het “mainport denken” is niet minder krachtig dan de zorg 

om het klimaat. Voor 20 euro kun je door de lucht naar Barcelona en per spoor naar Maastricht. Wat 

klopt daar niet? (13) 

De politiek kan alleen fundamentele vragen hanteren op korte termijn. Verder kijken dan de 

volgende verkiezingen is wat in onbruik geraakt. Het algemeen belang is buiten beeld geraakt, het 

gaat om strijd en de gunst van de kiezer, meer dan het algemeen belang. En als je dat dan dient, 

rekent de kiezer genadeloos met je af, zou Diederik Samsom hier opmerken. Maar fundamentele 

vragen trekken zich weinig aan van verkiezingen en hun ritme. 

Complexiteit 

Misschien mis ik een standpunt over ingewikkeldheid als vijand van de sociaaldemocratie, het 

meeste in het verhaal van Ruud Koole. Mensen als Niklas Luhmann noemen reductie van 

complexiteit de opdracht van elke politiek systeem. Het Netwerk voor Politieke Innovatie heeft 

Eenvoud tot centraal begrip gemaakt. Peter van Hoesel schreef er 10 jaar geleden een boekje over 

dat Partij voor Eenvoud heette. (Den Haag, 2008) 

Je kunt ook zeggen dat er een redenering ontbreekt over de dimensie “centraal‐decentraal”. De 

sociaaldemocratie heeft op dit terrein behoorlijk vuile handen gemaakt, met de decentralisatie van 

het sociaal domein. Coalitiepartner VVD incasseerde met graagte een forse bezuiniging, terwijl de 

PvdA aan de achterban de eindverantwoordelijkheid moest verkopen. Ik zie nog Sven Kockelman met 

Martin van Rijn voor me, waarin de laatste uiteindelijk tot de bekentenis werd gedwongen dat de 



gemeente het moest doen met het beschikbare geld. Martin pamperde nadien nog heel wat af, ter 

verzachting, maar dat is wat een sociaaldemocraat ook hoort te doen. 

Het is de praktijk van het alledaags bestuur. Wat is hier mis?                                                                       

In de eerste plaats de pretenties in Den Haag: de elites die menen dat het land niet zonder hen kan 

en dat men in de provincie niet goed snik is. In 2014 woonde ik een conferentie in Nieuwspoort bij, 

waar de systeemverantwoordelijkheid van de minister het argument was om de gemeenten 

informatie verplichtingen op te leggen, zonder die overigens te kunnen specificeren. De aanwezigen 

waren wel wat ontregeld toen de enige aanwezige gemeentelijke afgevaardigde (ik dus), daar zijn 

stem tegen verhief. Verder maakte mijn protest geen verschil. (14) 

In de tweede plaats wat de bestuurlijke taakverdeling nu precies betekent. Het misverstand in het 

parlement is de gedachte dat men overal over gaat. Dat is niet zo, maar het leidt wel tot een  

sturingsambitie, die vrijwel nooit hoofdlijnen betreft, maar altijd het micromanagement intensiveert. 

Het voorbeeld is de volkshuisvesting. Gewerkt is aan decentralisatie naar gemeenten, aan 

verzelfstandiging van corporaties, aan fondsen en zelfstandige toezichtvormen. Geholpen heeft het 

weinig, omdat de politiek het eigenlijk niet wilde. Na dertig jaar is de politiek terug bij een hybride 

systeem, met woningcorporaties die weinig sturing krijgen en gemeenten die te weinig regie 

(kunnen) voeren op het bouwbeleid. Niemand is tevreden en de woningmarkt loopt rood aan. 

Het systeem produceert een tweedeling tussen beleid (rijk) en uitvoering (gemeente). Door 

ideologische vertekening, “hogere” en “lagere” overheid, in combinatie met “beleid” en uitvoering”, 

komt het primaat voor het bestuur, te zeer bij het rijk te liggen. De gemeente heeft immers geen 

middelen, kan die door eigen belastingmaatregelen ook vrij weinig verwerven en krijgt tot in details 

gelijkluidende beleidsuitvoering gedecreteerd. Dat leidt tot paradoxen: het verschil tussen mooie 

woorden en de uitvoering ter plekke, maar ook de bakjes bij de schoolbesturen waar de ongeopende 

circulaires van het ministerie van O en W in verdwijnen. 

Het beeld van “hoger” en “lager” speelt ook bij de verdeling van budgetten: instellingen die 

afhankelijk zijn van een geldstroom van boven, voeren een jaarlijks onderhandelingsritueel uit. Zij 

moeten de verdelende macht overtuigen, door hun kwaliteit en disciplinair onderscheid met een 

soortgelijke collega instelling. Als dat niet gelukt, heeft dat gevolgen voor het budget en het 

voortbestaan van de instelling. Zo groeit het niveau van instituties uit tot een ondoordringbaar 

struikgewas van om budget strijdende partijen. De decentralisaties in het sociaal domein konden 

door deze inefficiëntie plaatsvinden, maar een echte sanering bleef uit. De bestuurders zeggen: we 

hebben 20% van de sociale werkers ontslagen en een zelfde aantal boekhouders terug gehuurd. Dat 

was niet de bedoeling, maar voor het doorstromen van geld onvermijdelijk. 

Mag op verschillende locaties geen verschil worden gemaakt? Waarom houden we eigenlijk lokale 

verkiezingen? Als we zien hoe de nationale haantjes zich verdringen in de lokale campagnes voor 21 

maart, is dat een logische vraag. Het lijkt een ontsporing van het systeem. 

Democratisch Denken 

Alexis de Tocqueville was een Franse edelman, die schreef over de Democratie in Amerika. “Ik 

aanvaard de intellectuele verdediging van democratische instellingen’, schreef hij in 1853, “maar ik 

ben instinctief een aristocraat, in die zin dat ik het volk veracht en vrees. Ik houd innig van vrijheid en 

respect voor rechten, maar niet van democratie.” (15) 



Voor Baudet is de Fransman een held, maar de wonderlijke voorkeur voor directe democratie, die hij 

aan de dag legt, past daar minder bij. Het referendum om een raadgevend referendum af te 

schaffen, hoe wonderlijk willen we het hebben?  

Het kost mij moeite dit thema los te maken van mijn eigen verleden. Ik begon mijn werkzame leven 

als “opbouwwerker”. Met de subsidieregels had ik weinig, dus wat moet een opbouwwerker eigenlijk 

doen? Ik meende: ”vitalisering van het politieke proces”. In de praktijk betekende dat hulp aan 

bewoners, die een bezwaarschrift wilden indienen, visievorming op plannen, strategische grappen. 

De jonge socioloog Bram Peper dacht daar anders over en brandde het vak tot de grond toe af met 

zijn proefschrift. Maar soms heeft hulp wel zin.  Het probleem van verkeerslawaai: “meten Bob” zei ik 

tegen de technische bewoner, die klaagde. Die kwam met een apparaat, nam mij mee naar TNO, 

zodat wij foutloos zouden meten. Toen er iets moest, hingen we de kamer van de wethouder vol met 

onze grafieken. “Het valt niet mee, wethouder, het is tegen je eigen wet”. Dat werkte aardig. De 

wethouder kon tegen zo veel wetenschap niets relativerends inbrengen. 

Intussen vestigde ik met een paar mensen een dwarse traditie tegen de stedenbouwkundige 

extremiteiten in Amsterdam in een artikelenreeks “de Bijlmer, het einde van een doodlopende weg”, 

in het tijdschrift Wonen/TABK. Voor de gemeente was het onmogelijk onze visie en ons groepje bij 

het beleid te betrekken, want wie waren dat nu helemaal, een opbouwwerker, twee studenten uit 

Delft en een architect? 

Volgens het bestuurlijk denken kon dat inderdaad niet. Ambtenaren adviseren hun baas en 

verdedigen vervolgens hun baas als de wereld hun werk afkraakt. Dat deden ze overmatig effectief. 

Ons inzicht won terrein toen de werkelijkheid in de Bijlmermeer onhanteerbaar werd. Ik werkte 

inmiddels bij VROM, maar mijn DG, Johan Koopman, kende mijn verleden in de Bijlmermeer. Hij was 

voorzitter van een saneringsfonds voor de corporaties en vroeg mij in de gang: “ik heb een voorstel 

gehad om 100 miljoen in de Bijlmer te stoppen, moet dat?” Ik kende de sociale werkelijkheid van het 

woningbeheer en zei dat hij geen keus had.  

De archeologisch geschoolde ontwerpers kunnen precies de invloed van de bewoners herkennen: de 

Zuid Bijlmer kleinschaliger en lager, de honingraten verdwenen op een paar na, de verhoogde 

wegenrasters verdwenen. Heb ik het politieke proces gevitaliseerd en bewonersbelangen gediend? Ik 

weet het niet. In Frankrijk heb je ook Bijlmermeer‐wijken gehad. Die zijn aan de onderkant dicht 

gemetseld toen het no‐go area’s werden en decennia onbeheerd gebleven. Dat type geweld heb ik 

kunnen tegenhouden. Toen er strubbelingen rond de Gliphoeve waren hebben we eens midden in de 

nacht de burgemeester gebeld en hem overtuigd dat hij de ME moest terug trekken, omdat er met 

scherp zou worden geschoten.  

Ons telefoongesprek naar de ambtswoning is geheim gebleven tot nu, dus voor mijn radicale 

vrienden was het een ernstig elitair vergrijp. Voor mij was het een simpele keuze tot vermijden van 

bloedvergieten. Ik ben lid van een politieke vereniging, dus ik zou het daarover graag willen hebben. 

Het gaat om bestaanszekerheid van mensen, zegt Ruud Koole. Zo is het. Ons systeem doet het op dat 

vlak behoorlijk. Maar Jesse Freriks laat in zijn anekdotische Den Uyllezing ook de gebreken zien. (16) 

Hoe kunnen we mensen bestaanszekerheden bieden? 

Onderzoek 

Veel thema’s: ik zou van een hooggeleerde verwachten dat hij een pleidooi voor een 

onderzoekprogramma moeiteloos aan zijn beschouwingen hangt. Misschien kan Ruud Koole dat ook 

wel. Maar de PvdA moet niet veel van onderzoek hebben: weten we alles soms al? 



Het SCP onderzoekt of wij tevreden zijn met hoe ons systeem werkt. Je kunt dat ook internationaal 

doen. Bij PEW is een boeiend onderzoek gepubliceerd, waarin de acceptatie van bestuursvormen 

wordt vergeleken. Dat toont iets: (ik heb de uitkomsten wat selectief gegroepeerd) 

        Nederland  Duitsland  Zweden   

Representatieve democratie  84%    90%    92% 

Directe democratie    55%    74%    57% 

Regering door experts    39%    44%    40% 

Regering door sterke man  10%    6%    9% 

Militair bewind     8%    4%    4% 

Het zijn boeiende uitkomsten. Zo blijkt dat Duitsers niets moeten hebben van een sterke man of een 

militair bewind: de angst voor Hitler zit nog diep in hun collectieve psyche. Zo blijkt de tweede 

voorkeur voor directe democratie zich op redelijke afstand te bevinden.  

Over de combinatie van beide regeringsvormen heb ik niets gevonden. Dat bevreemdt: waarom is 

bijna de helft van het parlement voor een raadgevend referendum? Dat roept speculatie op: Zweden 

heeft de sterkst gewortelde representatieve democratie, Nederland toont in de geschiedenis een 

anarchistische trek. En Duitsland? Geloof in expertise is er wel, maar er is veel fundering voor de 

parlementaire democratie. Van sterke mannen en militairen zijn onze oosterburen wel genezen. 

In Duitsland brengt de voorman van de SPD een persoonlijk offer, om de grote coalitie met Merkel te 

redden. Het is een korte baan actie, maar niet onlogisch en met resultaat. In Engeland mag je hopen 

op een sociaaldemocraat, die de belangen van de grootstedelijke arbeiders hoog heeft en een nieuw 

Brexit‐besluit probeert uit te lokken. Ruud Koole en ik zijn het ongetwijfeld eens over de 

internationale kanten van de sociaaldemocratie. Maar ik wilde dat die er zo bloemig uitzien als bij het 

optimistische verhaal zou passen. 

Het is een opmerkelijke zwerfkei, die werkgroep Partij Politieke Processen. Misschien was het 

hoopvolle van de middag in Leiden wel dat er ruim 200 man in de zaal zaten. Het zou goed zijn de 

kennelijke ambitie onder partijgenoten om vorm te geven aan nieuwe politiek te gebruiken en te 

koesteren. Met “Van Waarde” is ook nog niet echt veel gedaan. Werk genoeg. 

Tom van Doormaal, 08‐03‐2018 

1) https://www.youtube.com/watch?v=6sg0Y2u331I&t=1935s 

2) Philipp Blom, “Wat op het spel staat”, Amsterdam , 

2017https://www.facebook.com/netwerkPI/ 

3) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report 

4) https://www.facebook.com/netwerkPI/ 

5) Prof. R.G. Boiten in “Arbeid op de tweesprong”, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1965, p.68 

6) John Fiske, John Hartley, Reading Television, Londen 1978 

7) C.Wright Mills, “Power, politics and people”, Oxford, 1967, p. 432 

8) Cass R. Sunstein, #republic, divided democracy in the age of social media”, Princeton, 2017 

9) Susan Neiman, “Verzet en Rede in tijden van nepnieuws”, 2017 

10) Jan Werner Müller, “Contesting democracy”, 2013, p. 

11) in Buitenhof. https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_VPRO_12844512~de‐politieke‐

arena~.html 



12) Richard Wilkinson and Kate Pickett, “The spirit level”, London, 2010 

13) https://platformoverheid.nl/burgers‐zijn‐genoeg‐geschiphold/ 

14) conferentie in Nieuwspoort; http://sargasso.nl/conferentie‐decentralisaties‐nieuwspoort‐8‐
april/ 

15) Geciteerd door Daniel Bensaïd, in: Agamben (ed), “Democracy, in what state?”, New York, 

2010 

16) https://decorrespondent.nl/7731/waarom‐ik‐me‐een‐sociaaldemocraat‐voel‐maar‐nooit‐

pvda‐heb‐gestemd/1935782755335‐11b5e02c 

17) PEW is een boeiend onderzoek gedaan: http://www.pewresearch.org/fact‐

tank/2017/10/30/global‐views‐political‐systems/ 


