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e mannen van de werkgeversen en 

.  werknemersvakbeweging ja het is 

in die toppen nog steeds een mannenbeweging 

ging willen er niet van weten maar de 

overlegeconomie loopt op haar laatste benen 

nen The Show is over now en de speelvloer 

vloer bijna leeg Rinnooy Kan Blankenstein 

stein Stekelenburg Kamminga en 

QuenØ ze staan er een beetje verloren bij 

Het is ook meelijwekkend om op het landstoneel te 

moeten acteren als een keizer zonder kleren 

De overlegeconomie heeft ons de eerste twintig jaar 

na de oorlog veel goeds gebracht In het recordtempo 

van ruim tien jaar hebben we een complete industrie 

weten op te bouwen en onze landbouw drastisch 

vernieuwd» Tot 1970 was er vrijwel altijd volledige 

werkgelegenheid Op de golven van de eendrachtig 

verdiende welvaart is een complete verzorgingsstaat 

opgebouwd In die verzorgingsstaat is in de tweede 

helft van de jaren zestig en de eerste helft van de 

jaren zeventig een forse welvaartscomponent ingebouwd 

bouwd Vanaf toen spraken we vol trots van de welvaartsstaat 

vaartsstaat Dit alles is de vrucht van een eensgezinde 

zinde samenwerking tussen de werknemersbonden 

en die van de werkgevers onder het oppertoezicht en 

met hartelijke instemming van de politiek Symbool 

van deze tripartite samenwerking was de Sociaal- 

Economische Raad In dit corporatistische orgaan 

werd menig mooi compromis gesmeed waarna het 

parlement het nakijken had en ook geen enkele behoefte 

hoefte gevoelde om de verheven rust mØt lastige vragen 

gen te verstoren 

Zoals met alles in het leven verkeert datgene wat 

men te lang volhoudt op den duur in zijn tegendeel 

Dat is een sociologische wet die in de geschiedwetenschap 

tenschap ook wel wordt aangeduid met de wØt van 

de remmende voorsprong Reeds in 1975 schreef de 

toenmalige minister van Sociale Zaken in hef kabinet-Den 

net-Den Uyl Jaap Boersma (ARP een glasheldere 

nota over langdurige en hardnekkige werkloosheid 

In dezenota wordt de rekening opgemaakt van de te 

lang volgehouden overlegeconomie die heeft geresulteerd 

sulteerd in compromissen waar beslissingen moesten 

worden genomen en in een beleid dat werklozen 

opving in plaats van hen aan nieuw werk te helpen 

In grote lijnen is de problematiek bijna twintig jaar 

later nog dezelfde alleen veel omvangrijker Het 

aantal inactieven dat psychisch en lichamelijk wel 

degelijk in staat is om geheel often dele in zijn levensonderhoud 

onderhoud te voorzien nadert de drie miljoen Nederlanders 

landers Voegen we daar de gepensioneerden nog 

eens bij dan is Nederland hard op weg een groot 

verzorgingstehuis te worden 

In de hele problematiek schuilt een sociologisch interessante 

ressante paradox Sedert de tweede helft van de jaren 

ren zestig is een landsbreed emancipatieproces op 

gang gekomen dat zijn eindpunt nog lang 

niet heeft bereikt Eerst waren het de jongeren 

geren die in opstand kwamen tegen de 

autoritaire gezagsverhoudingen in het algemeen 

gemeen en het ouderlijk gezag in het bijzonder 

zonder Kort daarop werd de fakkel overgenomen 

genomen door de vrouwenbeweging die 

korte metten maakte met het gezag van de 

heren der schepping Op politiek niveau 

liep in cultureel opzicht de verzuiling op zijn eind 

Resultaat van dit alles is een ongekende individualisering 

sering Be happy is geen verzoek meer maar een 

bevel Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen levensgeluk 

vensgeluk en levensperspectief Het gezin is geºvolueerd 

eerd van de hoeksteen van de samenleving naar een 

verschijningsvorm van samenleven naast vele andere 

dere Nog nooit in onze geschiedenis zijn zoveel mensen 

sen bezig zichzelf te ontplooien en over zichzelf te 

beschikken Dit is niet langer meer een privilege van 

de hoogste klassen maar een waarlijk gezonken cultuurgoed 

tuurgoed dat ook volop in de Kinkerbuurt wordt 

aangetroffen De paradox is nu dat al dit individualisme 

lisme al deze mondigheid en zelfbeschikking niet 

heeft geleid tot grotere zelfstandigheid Integendeel 

meer Nederlanders dan ooit tevoren eten uit de collectieve 

lectieve ruif Door rechtstreeks optreden van de staat 

of onder zijn protectie gedraagt een grote groep 
Nederlanders 

derlanders zich als afhankelijke kinderen die een 

ander nodig hebben om hun broek op te houden 

De overlegeconomie heeft deze houding niet alleen 

aangemoedigd maar de mensen ook in de wurggreep 

greep van de verzorgingsstaat gedreven De sociale 

partners zijn dikwijls de beheerders van al die mooie 

verzorgingsarrangementen in het verzorgingstehuis 

van Nederland Zij zijn de cipiers van die drie miljoen 

joen mensen die in ons land langs de kant staan In 

dit bestelis een bijstandsvader die iets probeert bij te 

klussen voor het onderhoud van zijn gezin een fraudeur 

deur En hebben gevestigden zich verschanst achter 

levenslange arbeidsovereenkomsten en riante directeurssalarisregelingen 

teurssalarisregelingen Aan de buitenstaanders hebben 

ben ze slechfeop papier boodschap De eerste echte 

maatregel die zoden aan de dijk zet moet nog uit het 

overlegcircuit van de SER voortkomen Al twintig 

jaar lang moeten we horen dat het probleem van de 

non-participatie in het arbeidsproces gecompliceerd 

en hardnekkig is De kinderen van de middenklasse 

studeren nu echter af en een steeds groter deel van 

hen heeft geen werk Zij zullen dat niet pikken De 

overlegeconomie dient plaats in te ruimen voor een 

economie van individuele contracten waarin veel 

ruimte is voor veelvormigheid en flexibiliteit en 

waarin terdege rekening wordt gehouden met onze 

concurrenten in Aziº en Oost-Europa Kortom laten 

ten we de heren verlossen uit hun lijden en beleefd 

doch dringend verzoeken op te stappen ! 
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