
‘Een fatsoenlijke samenleving’ wil de PvdA in haar

beginselmanifest. En in het verkiezingsprogramma wil ze ‘een

aanval op asociaal gedrag’ en ‘de verloedering stoppen’. Sinds

wanneer slaat de PvdA aan het moraliseren? 

Een gesprek met Ruud Koole, PvdA-partijvoorzitter van 2001

tot eind 2005 en naast Wouter Bos de belangrijkste architect

van de nieuwe PvdA. 

KEES WAAGMEESTER EN MARCEL HAM

TSS • OKTOBER 20064

oole lijkt de verpersoon-
lijking van de door hem
bepleite fatsoenlijke

samenleving. Hij formuleert genu-
anceerd en verantwoord, bijna on-
opvallend. Pas aan het einde van
het gesprek toont hij zich geërgerd,
als het WAO-pensioendebat ter
sprake komt. Dat zijn partij wordt
weggezet als degene die ouderen wil
aanpakken, stoort hem zeer.Terwijl
Bos nu juist de WAO ‘welvaartsvast’
wil houden (onder Balkenende ver-
dween de koppeling met de lonen)
en alleen de mensen met een fors
aanvullend pensioen – ‘meer dan
15.000 euro per jaar, en geleidelijke
invoering vanaf 2011’ – naar draag-
kracht wil belasten.
Kooles fatsoensopvattingen zijn
diep verankerd in de sociaal-demo-
cratie. ‘Moraliseren? Prima. Er is
bewust voor gekozen.Wij laten de
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waarden en normen niet aan het
CDA over. De inkomensverhoudin-
gen moeten zo zijn dat iedereen een
menswaardig bestaan kan leiden en
dat is wat anders dan een ministel-
sel. In een fatsoenlijke samenleving
heeft iedereen bovendien voldoende
middelen om te participeren.’
‘Het begrip is ontleend aan de Is-
raëlische filosoof Avishai Margalit
die The decent society schreef.Voor
decent heb ik nooit een betere 
vertaling gevonden dan “fatsoen-
lijk”. Margalit zegt ook dat de over-
heid mensen niet mag vernederen.
Ook al is de uitkering op zichzelf in
orde, als je in een anonieme bu-
reaucratie van het kastje naar de
muur wordt gestuurd om hem te
krijgen, is dat vernederend. Niet al-
leen de voorziening zelf, ook de ma-
nier waarop je die krijgt moet
menswaardig zijn.’
‘Dat respect voor de burger mag de
overheid ook van die burger terug-
verlangen. Je kunt van mensen vra-
gen iets van hun leven te maken,
dat ze niet gelijk hun handje ophou-
den bij de overheid.’

De PvdA heeft een haat-liefde-
verhouding tot de overheid.
‘“De staat verdrukt, de wet is loo-
chen”, zo heette het nog in het 
socialistische strijdlied De Internatio-
nale. In de jaren dertig van de vori-

ge eeuw werd de staat echter door
de sociaal-democraten definitief
omarmd als instrument om hervor-
mingen te bewerkstelligen en het
hoogtepunt daarvan viel in de jaren
zeventig.Tijdens de neoliberale re-
volutie die daarna volgde, nam ook
de PvdA meer afstand tot de staat,
wat onder paars te ver doorschoot.
Nu zegt ons beginselmanifest dat
we een actieve en sterke overheid
nodig hebben. Geen misverstand:
om collectieve voorzieningen en so-
lidariteit te organiseren, is herverde-
ling van middelen nodig. Het
huidige kabinet legt minder nadruk
op delen. Het durft geen regelingen
aan te pakken, zoals de hypotheek-
rente, wanneer de middelen juist
ten goede komen aan mensen die
het al goed hebben. Bij de premie
en de no-claim in de zorg zie je pre-
cies hetzelfde. Dat raakt het tweede
element van een fatsoenlijk bestaan:
ik vind het vernederend dat je zieke
mensen meer laat betalen dan ge-
zonde mensen. Nota bene: mensen
die een goede gezondheid hebben,
krijgen geld terug en mensen die
ziek zijn niet.’

Dat heb je met marktwerking.
‘Vooropstaat dat publieke voorzie-
ningen qua prijs en geografisch ge-
zien voor iedereen toegankelijk zijn.
Wie dat precies aanbiedt, is geen

kwestie van principe. Als de markt
het goed kan, prima. Als je twijfelt,
moet je niet overgaan tot privatise-
ring.Ten opzichte van de jaren ze-
ventig staan we meer markt toe
onder de voorwaarde van die toe-
gankelijkheid voor iedereen.Ten op-
zichte van de neoliberale golf willen
we juist een aanscherping.’

Zal de PvdA de marktwerking in de
zorg terugdraaien?
‘De PvdA was tegen de wet-
Hoogervorst, terwijl er ook goede
dingen in zaten zoals de basisverze-
kering. Maar de marktwerking werd
te weinig aan banden gelegd. De rol
van de verzekeraars is ook te zwaar,
en we moeten af van die enorme
bureaucratische rompslomp bij het
teruggeven van de premie. De pre-
mie moet gewoon weer grotendeels
inkomensafhankelijk worden, wat
een eerlijk sociaal-democratisch
principe is.’

De PvdA is en blijft de partij van de
verzorgingsstaat, die afhankelijkheid
creëert.
‘In de ruim dertig jaar tussen 1958
en 1989, toen de verzorgingsstaat
werd uitgebouwd, zat de PvdA
slechts zeven jaar in de regering.Wij
omarmen de verzorgingsstaat als
pijler van de fatsoenlijke samenle-
ving, maar willen hem modernise-

Cv Ruud Koole

Ruud Koole (1953) is sinds begin dit jaar hoogleraar politieke wetenschappen
in Leiden en was voordien bijna vijf jaar voorzitter van de Partij van de Arbeid.
Koole kreeg te maken met de grootste verkiezingsnederlaag in de geschiede-
nis van de PvdA, die in 2002 terugviel van 45 naar 23 zetels. Met Wouter Bos
vernieuwde hij de PvdA en bracht hij in 2005 het nieuwe PvdA-beginsel-
manifest tot stand.
Hij studeerde geschiedenis en politicologie en was in de jaren tachtig directeur
van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen.
Vanaf 1989 was hij hoofddocent politieke wetenschappen in Leiden, wat hij als
PvdA-voorzitter parttime bleef doen.
In 1992 promoveerde Koole op het proefschrift De opkomst van de moderne
kaderpartij. Veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990.
Koole is getrouwd en heeft drie kinderen in de schoolleeftijd.



ren en aanpassen. Ik vind de term
ook ongelukkig en zou liever spre-
ken over de “activerende garantie-
staat” of iets dergelijks, maar dat is
ook zo’n mond vol.’

Uw collega-politicoloog Paul Frissen
uit Tilburg bepleit meer warme solida-
riteit. Je zou voorzieningen moeten 
afschaffen, zodat mensen weer voor el-
kaar gaan zorgen.
‘Partijgenoot Frissen slaat wel vaker
door. Mantelzorg is goed, maar het
moet wel kunnen. De samenleving
is echt anders dan vijftig jaar gele-

den, toen de solidariteit overigens
ook niet overal even warm was. Ik
vind wel dat mensen die mantelzorg
bieden, ontzien moeten worden, bij-
voorbeeld door soepel te zijn met de
sollicitatieplicht. Maar mantelzorg is
mantelzorg, geen professionele zorg.
Er is een goed functionerend alge-
meen systeem nodig voor mensen
die buiten de boot vallen en geen
beroep kunnen doen op mantel-
zorg.’
‘In beginsel zijn de collectieve rege-
lingen goed. Maar er zijn knelpun-
ten. Op dit moment staan er
tweeduizend kinderen met leer- en
opvoedingsmoeilijkheden op een
wachtlijst. Die kunnen nergens te-
recht.Tweeduizend kinderen die ge-
woon niet naar school gaan. Daar
zit een gat. Er moeten leraren zijn
die zich kunnen specialiseren.Tege-
lijkertijd denk ik aan de rollatordis-
cussie. Als iemand altijd een fiets
heeft gehad, waarom zou hij z’n rol-
later dan niet zelf kunnen betalen?’

De bijstand afschaffen tot 23 jaar? 
‘Mensen die kunnen werken, moe-
ten worden geactiveerd om een 
bijdrage aan de samenleving te leve-
ren. Je kunt mensen alleen een uit-
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kering weigeren als er inderdaad
werk is. Nu trekt de economie weer
aan, maar ik vind het te makkelijk
onder alle omstandigheden te zeg-
gen: vind maar werk.’

Is de markt niet effectiever dan de
overheid? 
‘De markt is goed in het creëren
van kansen, maar slecht in het creë-
ren van zekerheden die sommige
mensen echt nodig hebben. Op het
hele overheidsapparaat gezien wil de
PvdA in het aantal beleidsambtena-
ren snijden, zodat er ook minder
aandacht is voor regelgeving. Het
geld dat vrijkomt moet naar uitvoe-
rend werkers. Meer ruimte op scho-
len voor speciaal onderwijs, meer
handen aan het bed. Je hebt altijd
beleidsambtenaren nodig, maar er is
te weinig aandacht voor de mensen
die uitvoerende taken hebben.’

Dat is de achilleshiel van de PvdA.Als
de overheid faalt, heeft de PvdA het ge-
daan, want die is pro-overheid.
‘Fout, onzin. Ik bestrijd dat. De
overheid, dat zijn we met z’n allen.
De PvdA is voor een krachtige, ster-
ke overheid, niet per se een grote.
En voor het goed functioneren van
de markt heb je een sterke overheid
nodig die ervoor zorgt dat contrac-
ten worden nageleefd, dat de rech-
terlijke macht goed functioneert.
Bovendien heb je een sterke over-
heid nodig om de zwakken te be-
schermen.’
‘Ik zie de tegenstelling overheid-
markt niet zo.Wij verdedigen goede
publieke voorzieningen voor ieder-
een.Toegankelijkheid en leverzeker-
heid moeten gegarandeerd zijn. Het
is zo’n onzin dat de PvdA een over-
heidspartij zou zijn. Juist wij hebben
heel veel leden en kiezers die in de
marktsector werken.’

Overheidsbedrijven of een bedrijf als de
NS staan nog steeds niet bekend om
hun klantvriendelijkheid.
‘Heb je wel eens in Amsterdam een
taxi genomen? Ik doe het niet meer.
Geliberaliseerd, hè. Ze werken er nu

aan, geloof ik. Natuurlijk gaan er
dingen bij de overheid mis, maar dat
geldt voor elke moloch. Kijk naar
Enron, naar Ahold. Kijk eens naar
consumentenrubrieken, dan zie je
dat het bedrijfsleven soms ook moei-
te heeft met klantvriendelijkheid.’

De PvdA doet ook mee met de roep om
‘vrijmaking van de professionals’.
‘Professionals moeten meer status,
een betere salariëring ten opzichte
van managers en meer vrijheid krij-
gen. Als je professionals nauwkeurig
laat bijhouden of ze wel aan de op-
gelegde maatstaven voldoen, ver-
trouw je ze eigenlijk niet. Als je
professionals zegt te vertrouwen,
moet je ze ook vertrouwen.We heb-
ben de professionals ernstig ver-
waarloosd. Het leraarschap is
bijvoorbeeld sinds begin jaren tach-
tig volledig uitgehold. Dat is niet
goed geweest voor de status van de
leraar en voor de status van de mid-
delbare school. Daar komt bij dat
door de schaalvergroting een laag
managers is ontstaan, soms uit do-
centen die het niet meer zagen zit-
ten. Begrijp me goed: ik ben niet
tegen managers. Maar het is te gek
dat je om carrière te maken het ma-
nagement in moet. Als je als leraar
goed en geïnspireerd je werk doet,
moet je daarin ook vooruit kunnen
komen. Ik zie het hier op de univer-
siteit ook. Mensen die niet meer
aan de standaarden van de weten-
schap voldoen, gaan soms leidingge-
ven en verdienen dan meer dan een
hoogleraar.’

Journalist Kees Kraaijeveld zegt: pro-
fessionals weten niet meer hoe het moet.
‘Dat is veel te algemeen, maar ze
zullen er inderdaad zijn. Ik denk dat
ze een heleboel goed werk doen. Als
je ziet wat die verpleegkundigen in
het ziekenhuis verdienen, en dan de
hele dag nog vriendelijk blijven ook.
Ik zie de problemen ook wel, maar
vaak zijn die te wijten aan de struc-
tuur waarin mensen moeten werken
en het is hun vaak niet bijgebracht.
Patiënten en ouders moeten invloed

‘Het is te gek dat je om als

leraar carrière te maken

het management in moet’



7TSS • OKTOBER 2006

hebben op de gang van zaken in de
zorg en in het onderwijs, maar soms
zit men er te dicht bovenop en dan
denk ik: laat die professionals nou
hun vak uitoefenen.

Onderwijs moet volgens uw beginsel-
programma ‘toegankelijk en hoog-
staand’ zijn. De onderwijssocioloog
Jaap Dronkers pleit in het kader van
de sociale agenda voor meer concurren-
tie.
‘Concurrentie is prima als het werkt
en het kan, maar wij zijn wel soci-
aal-democraten. Het onderwijs
moet gewoon goed zijn. Anders
gaan ouders met poen bijbetalen en
dan weet ik het wel: mensen die de
middelen niet hebben, lopen dan
weer achter. Als íéts hardnekkig is,
is het dat de kansen in het onder-
wijs in hoge mate worden bepaald
door het opleidingsniveau van de
ouders. En als er iets is wat de
PvdA wil doorbreken, dan is het
dat. Kansen moeten afhankelijk zijn
van de talenten van de jongeren
zelf.’
‘Ik zie ook het gevaar van window-
dressing. Prachtige internetsites om
leerlingen te werven waarvoor ie-
mand in dienst wordt genomen ten
koste van de uren van docenten.
Keuzevrijheid van ouders is een
groot goed, maar laat er geen com-
merciële concurrentieslag ontstaan.
Het idee bijvoorbeeld om studenten
leerrechten te geven waarmee ze
gaan shoppen, schiet z’n doel voor-
bij. Het bijhouden van die leerrech-
ten gaat vijftig miljoen euro kosten
en vereist een hele bureaucratie. De
kwaliteit gaat omlaag, want je kunt
aan een andere universiteit een lich-
tere versie halen van hetzelfde vak en
die moeten wij hier in Leiden dan
erkennen? Dan gaan we dat toch
weer beoordelen en dan heeft het
geen zin meer. Dat geeft een enorme
rompslomp. En laten we nu niet net
doen alsof studenten nu al niet el-
ders stages kunnen lopen of een jaar
in Amerika kunnen studeren. Meer
concurrentie lost niets op en schept
alleen maar meer problemen.’

Socioloog Bowen Paulle stelt voor kin-
deren uit de onderklasse, dus niet alleen
migrantenkinderen, te spreiden over
middenklassenscholen als middel om de
tweedeling tegen te gaan. Sluit dat niet
aan bij de het idee van ‘Kinderen eerst’
uit het PvdA-programma?
‘Ik zal niet zeggen dat er nooit een
situatie kan ontstaan waarin je af-
wijkt van vrije schoolkeuze, maar ik
zou het heel erg vinden als ouders
hun kinderen naar een school moe-
ten laten gaan die ze niet echt wil-
len. Dat kan niet. Scholen krijgen
extra financiering als ze in een
moeilijke positie zitten. Mengen van
kinderen uit verschillende klassen
moet voortkomen uit een totaalplan
waarin ook de volkshuisvesting een
rol speelt.

Is het in uw fatsoenlijke samenleving
een overheidstaak om mensen te leren
anders met elkaar om te gaan, zoals
Rotterdam dat doet met zijn gedrags-
code?
‘De Rotterdamse gedragscode vind
ik slecht. Die is toegespitst op al-
lochtone inwoners. Die krijgen ver-
plichtingen opgelegd. Die code
hebben de mensen zelf ingesteld,
hoor je dan, ja, maar het is wel een
selectie die door het college van
B&W is gemaakt. Ik ben tegen huf-
terigheid op straat, ik ben ervoor
dat de overheid daarop let. Een fat-
soenlijke samenleving betekent ook
goede omgangsvormen, luisteren,
niet schreeuwen. Dat is niet bene-
pen, dat is gewoon prettig.’

Dus de overheid moet die moraal uit-
dragen?
‘Ik zou geen moraal proberen op te
leggen. Het gesprek erover moet de
overheid wel faciliteren, maar 

mensen moeten dat met elkaar uit-
vinden. De overheid is geen zeden-
meester, maar er is een grote fout
gemaakt door te bezuinigen op
mensen die het gesprek kunnen fa-
ciliteren, zoals buurtwerkers, wijk-
agenten en wijkverpleegsters.’
‘Burgerschap betekent dat je mee-
doet. Mijn ideaal is dat mensen een
poosje een paar “regeertaken” op
zich nemen, zich inzetten voor de
publieke zaak, dus partijvoorzitter
zijn of actief zijn op een school.
Mensen nemen hun lot in eigen
hand en mensen die dat niet kun-
nen, krijgen een extra steuntje van
ons allemaal. Democratie is zelf-
organisatie.’

Maakt dat nou verschil met Balkenen-
de, zo’n beeld van de overheid, voor
het regeringsbeleid van een kabinet met
de PvdA?
‘Dat heeft alles te maken met men-
sen in staat te stellen hun verant-
woordelijkheid te nemen. Dat is iets
heel anders dan eigen verantwoor-
delijkheid in de zin van: mensen aan
hun lot overlaten. Daar is verant-
woordelijk geperverteerd om bezui-
nigingen te rechtvaardigen. Op
zichzelf is verantwoordelijkheid
goed. Dat betekent dat je als over-
heid de variëteit en diversiteit van
mensen bevordert en op een zo laag
mogelijk niveau bevoegdheden
geeft. Concreet: een nationaal geor-
ganiseerde politie moet je niet doen.
Er moet coördinatie zijn, maar de
steden weten het beste wat er lokaal
speelt.’

Kees Waagmeester is veranderkundige en 
zelfstandig gevestigd adviseur en coach.
Marcel Ham is hoofdredacteur van TSS.

‘Mijn ideaal is dat mensen een poosje een paar

“regeertaken” op zich nemen, zich inzetten voor

de publieke zaak, dus partijvoorzitter zijn of

actief zijn op een school’


