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Een korte sociale geschiedenis toont ons dat
Nederland eennieuwe toekomstvisie nodig heeft
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‘N
ederland is een teer
vaasje’, liet premier
Rutte ons indecem-
ber via eenadverten-
tie inhetADweten.
Engelijkheeft hij,

wanthet gaat uitstekend.Nederland is
één vandemeestwelvarende landen
terwereld is,welvarender danDuits-
land, Frankrijk of hetVerenigdKo-
ninkrijk.Het onderwijs endegezond-
heidszorg zijnhier prima, depublieke
infrastructuur ligt er patent bij.Het
onderlinge vertrouwen is—net als in
Scandinavië—hoog. Enondanks alle
aandacht voorde inkomens- en vermo-
gensverschillen, valt dat inons landerg
mee. Vierweken terugheb ikhier laten
ziendathet aandeel van topinkomens
bijnanergens zoklein is als juist hier.
Ookdeallerrijksten zijn inNederland
langniet zo rijk als elders indewereld.

Waarom isNederlandwelvarend,
gelukkig, en tegelijk relatief gelijk?

Eenpopulaire economische theorie
suggereert immersdatwelvaart en
gelijkheidmoeilijkmet elkaar verenig-
baar zijn. Eenkorte sociale geschie-
denis vande afgelopenhalve eeuw
biedt houvast. Ikben inmiddels oud
genoegomdieperiodepersoonlijk te
hebbenmeegemaakt. Voor jongere
generaties is die kennis echterminder
vanzelfsprekend.Ons geschiedenison-
derwijs laat het recente verleden liefst
onaangeroerd.

DIEPE CRISIS
Inde jaren zeventig vande vorige eeuw
gingdewereldeconomiedoor eendie-
pe crisis.De economiewas sindsde
TweedeWereldoorlog sterk gegroeid.
Aandie groei kwam in1975abrupt een
einde.DeYomKippur-oorlog, in 1973,
tussen Israël, Syrië enEgyptehadge-
leid tot eendrastische stijging vande
olieprijzen.De vakbondenprobeerden
dehogere energiekosten te compense-
ren viahogere looneisen.Werkgevers
berekendendiehogere lonenweer
door inhunprijzen,met eenoplopen-
de inflatie als gevolg.Dewinsten van
het bedrijfsleven stondenonderdruk.
Economenzochtennaar eenuitweg.

Dit probleemspeelde inbijna alle
rijke landen.Nederlandhaddaarbo-
venopnogeeneigenprobleem: Sloch-
teren.De aardgasinkomsten stroom-
denbinnen. Premier JoopdenUyl
(PvdA)hadeenduidelijkeboodschap
wathijmetdat geld gingdoen: leuke
dingen voor linksemensen,metname
een ruimhartige arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringWAO.Rond1985 zat
vanhet arbeidsaanbodéénopde zeven
mensenmet eenWAO-uitkering thuis.
Het probleemstond internationaal be-
kendals de ‘Hollandse ziekte’: de aard-
gasrijkdomstuwdede lonen,waardoor

gewonebedrijvenhet hoofdnietmeer
bovenwater hielden. Veel jongeren
beschouwdendebijstandals een
basisinkomen.Waaromnogwerken,
bijstandwas toch een recht?

Rond1982wasdeNederlandse eco-
nomie vastgelopen. Juist toen tradhet
eerste kabinet vanRuudLubbers aan,
vanVVDenCDA.Tegelijkertijdwerd
deRepublikeinRonaldReaganpresi-
dent vandeVerenigdStaten.Margaret
Thatcher vande conservatievepartij
waspremier vanhetVerenigdKonink-
rijk.Dezedrie regeringendeeldende
overtuigingdat de sociale verhoudin-
genwaren vastgelopen. Ze zetten in
opeengrootscheepse verbouwing van
hun land.DeVSkendenhieropde sta-
king vande luchtverkeerleiders. Enge-
landkendemetdemijnstaking, ander-
half jaar lang, een vandemeest bittere
arbeidsconflictenooit. EnNederland
lag tweemaandenplat, omdat ambte-
naren staakten tegen loonsverlaging.

REDELIJK COMPROMIS
IndeVS enhetVKsloegende
stakingendiepewonden. InNederland
wonechter het redelijke compromis.
WimKok sloot namensdeFNVhet
Akkoord vanWassenaarmetde
werkgevers.Deuitkeringenwerden
verlaagd,waardoorwerkenweer
aantrekkelijkwerd.Debijstandbleef
een recht,maar kwammetdeplicht
omzo snelmogelijkweer op eigen
benen te staan.

Tegenwoordignoemenwedit de
neo-liberale agenda.Hetwas eengroot
succes.Dewerkgelegenheid groeide
als kool.Dewerkende vrouwdeed
haar intrede.Ondernemerswerden
niet langer verguisd,maar kwamen
inhoogaanzien te staan. Zebrachten
Nederlandwerk enwelvaart.De zwaar

bevochten verkiezingsuitslag van1986
liet ‘Lubbers zijn karwei afmaken’, zo-
als de verkiezingsleus vanhetCDAde
kiezer hadgevraagd.

Het beleidhadniet alleen inNeder-
land succes.Overal lietende rijke lan-
dende stagnatie vande jaren zeventig
achter zich.Huneconomieëngroeide
voorspoedig,maar vaak tenkoste van
eenhoge sociale prijs.Noord-Enge-
landwerdnademijnsluiting een in-
dustrieel kerkhof, het thuisland van
dehuidigebrexitaanhang. Inkomens-
verschillenbegonnen te groeien,met
name indeVS. Zeldenheeft dewereld
eengrotere ongelijkheid gezien als
thans indeVS.Deonvredeover de
neo-liberale agendawordt daardoor
gevoed, volstrekt begrijpelijk.

Maar juist opdit puntwijktNeder-
landdus af. Afgezien vande forse toe-
name inde eerstehelft vande jaren
tachtig vanhet verschil tussen lonen
enuitkeringen, zijnde inkomensver-
schillen inNederlandminofmeer sta-
biel.Waardat precies aan ligt? Allerlei
instituties hebbendaarbij geholpen.
Maarhet echte vaasje is het Akkoord
vanWassenaar: het zoekennaarhet re-
delijk compromis.

Wat kunnenwehiervan leren?Dat
we zuinigmoeten zijn opdat vaasje:
de ondernemersgeest, debereidheid
tot samenwerken, leren vande rest van
dewereld, de concurrentie aandur-
ven.Dehuidigepolitieke insteek van
‘Netherlandsfirst’, de rancune tegen
zakkenvullendebankiers,moslims en
Fransen, ende afgunst over een ‘witte
wijndrinkende elite’ gaandaar lijn-
recht tegenin. Is er prudentiemethet
vaasje?Welnee, alle politici staaner
methun schoenenop te stampen.Bes-
teMark, ik verlang zonaar een visie op
Nederland.

Tegenwoordig
noemen we dit de
neo-liberale agenda.
Het was een groot
succes
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