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Die Duitse keuze
helpt Nederland

BRIEVEN
Krimpende krijgsmacht

Defensie is een slechte baas; het leger moet specialiseren

De Lange Termijn is
het nieuwe Brussel

H

et is een klassieke klacht over politici, van welke kleur ook: omdat ze de volgende verkiezingen willen winnen, denken ze alleen aan de
korte termijn. Maatregelen en hervormingen
die nodig zijn, maar pijnlijk voor de kiezer,
stellen ze liever uit. Ons koninkrijk voor hun hachje.
Zo beschouwd toonde minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zaterdag in deze krant moed. De bezuinigingen
die het kabinet doorvoert zijn „slecht voor de economie”,
gaf hij toe. Maar ervan af zien vindt hij geen optie. De ingrepen zijn erop gericht om op langere termijn de concurrentiekracht van de economie te versterken. Het kabinet moet
nu eenmaal doen wat uiteindelijk goed is voor het land, ook
als dat betekent dat de coalitiepartners VVD en PvdA op
verlies afstevenen bij de gemeenteraadsverkiezingen en de
verkiezingen voor het Europees parlement volgend jaar:
„Ik zou de coalitie niet uit onze handen willen laten vallen
in een wanhoopspoging om de gemeenteraadsverkiezingen
alsnog te winnen.” De kandidaten die in 2014 op campagne
gaan namens zijn partij, de PvdA, en namens de VVD zijn
gewaarschuwd. Ook hún hachje staat op het spel.
Spaar de kiezer voor pijnlijke ingrepen: aan die reflex dankte de hypotheekrenteaftrek zijn lange leven, daarom was
het moeilijk de pensioenleeftijd te verhogen, het ontslagrecht te versoepelen, de ww-duur te bekorten. Allemaal ingrepen – ‘structurele hervormingen’, in jargon – die onvermijdelijk zijn voor de Europese verzorgingsstaten, omdat
zij op (steeds minder) lange termijn te duur zijn om de vergrijzing en globaliserende concurrentie aan te kunnen.
Sinds de Europese schuldencrisis is er echter iets veranderd. Structurele hervormingen, al lang in zwang in Brussel, bepleit nu zo’n beetje iedereen, op SP en PVV na. Je zou
bijna vermoeden dat er electorale winst te boeken is door

Toen mijn jongste zoon vijftien jaar was en begon aan
zijn laatste (examen) jaar van de theoretische leerweg
van het vmbo, vatte hij het plan op bij Defensie te gaan
werken.
Het leger in, bij de infanterie, dat was zijn droom. Mede
gestimuleerd door een baangarantie begon hij na het behalen van zijn diploma aan een korte ( mbo-) opleiding.
Daarna mocht hij bij de infanterie.
Hij is nu negentien jaar. Zijn opleiding in het leger heeft
hij nog maar een paar maanden geleden afgerond. Een
studie erbij volgen mag niet in de eerste twee jaar bij Defensie.
Hij werkt bij het bataljon dat in Ermelo is gehuisvest en
per januari 2014 wordt opgeheven. Hij krijgt ontslag. Ik
vind Defensie geen goede werkgever.
K.Bouma Groningen

Wordt het niet eens tijd werk te gaan maken van de internationale samenwerking en taakverdeling wat betreft
marine, land- en luchtmacht?
De jarenlange bezuinigingen en het gekrakeel over de
JSF zouden ons toch de weg moeten wijzen – die van specialisatie. Ons kleine land kan niet op alle van deze drie
militaire fronten in de voorste linies blijven meedoen.
Wat we nu doen is op de drie onderdelen net zolang bezuinigen tot ze alle drie onbetekenend zijn. Wat we moeten doen is voor een van deze onderdelen kiezen en de
andere twee overlaten aan ons omringende (Navo-) landen. Begin met een van de onderdelen op te heffen en investeer het geld in het onderdeel waarin je je wilt specialiseren. Kleine spelers moeten zich specialiseren anders
overleven ze niet.
Drs. L. van Hall oud-reserveofficier marine
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Zou er soms electorale winst te
boeken zijn door kiezer pijn te doen?
de kiezer pijn te doen – al duiden opiniepeilingen daar voorlopig niet op. CDA, D66, ChristenUnie en Groenlinks zorgden vorig jaar in het Lenteakkoord met de VVD al voor de
versnelde verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67
jaar. Het kabinet Rutte II schept op over zijn dadendrang:
geen taboe of het moet eraan. Sommige wetsvoorstellen
zijn nog in voorbereiding (bijvoorbeeld over ontslagrecht),
andere al bij de Kamer, zoals dat over de beperking van de
hypotheekrenteaftrek.
Uiteraard is er allerlei kritiek op de kabinetsplannen, van
economen en van politici: CDA-leider Buma die minder
overheid wil, D66-leider Pechtold die zich ergert aan ‘halfzachte compromissen’. CDA en D66 dringen ook aan op het
versnellen van de hervormingen. De meeste worden, als ze
door het parlement komt, pas na 2016 voelbaar. Maar over
één ding zijn ze het allen eens: pijnlijke ingrepen zijn onvermijdelijk, met het oog op ons belang op de lange termijn.

L

ange Termijn, proef het even: het heeft wel iets van
de hogere macht die nog niet zo lang geleden ‘Brussel’ werd genoemd: het moet, omdat Brussel het eist.
De sleutelwoorden zijn hetzelfde: ‘structurele hervormingen’, ‘concurrentiekracht’, en niet te vergeten: ‘landsbelang’. Lange Termijn klinkt veiliger dan Europa, vooral nu
Geert Wilders met de PVV op de anti-Europese toer is.
Er zijn ook ingrepen die noodzakelijk zijn op de lange termijn, maar die op de korte termijn al pijn doen – dus in het
verkiezingsjaar 2014. Sleutelwoorden hier: ‘lastenverzwaring’ (moet minder), ‘terugdringen begrotingstekort’ (kan
dat niet wat langzamer) en ‘bezuinigingen’ (schadelijk!) Dat
zijn de onderwerpen waarover de coalitie en oppositie deze
week hun meest in het oog lopende strijd zullen voeren.
VVD-fractieleider Zijlstra, PvdA-leider Samsom en enkele
ministers gaven de afgelopen dagen al het teken: oppositie,
kom maar op met je lastenverlichting. De andere Lange Termijnhervormingen, die voelen we pas in het verkiezingsjaar 2017. Dat is nog ver weg, ook voor Jeroen Dijsselbloem.

René Moerland is chef van de politieke redactie in Den Haag.

Duitsland heeft gekozen
en krijgt mogelijk een
‘grote coalitie’. Maar ook
daarin zal Merkels EUkoers dezelfde blijven,
schrijft Marnix Krop.

E

uropa’s onbetwiste leider,
Angela Merkel, is dat nu ook
in eigen land. De Duitse kiezers hebben dit niet te missen
signaal afgegeven. Merkel,
die wonderbaarlijke figuur uit
de jongste Duitse geschiedenis, heeft al
haar belagers van zich afgeschud en zich in
het hart van de Duitse politiek genesteld.
Niemand kan meer om haar heen. Wat betekent dit, en welke gevolgen heeft het
voor Nederland?
Eerst iets over de uitslag en de gevolgen.
Merkels CDU/CSU heeft op een haar na de
absolute meerderheid in de Bondsdag gemist. Coalitievorming is dus geboden. Los
van een hoogst onwaarschijnlijke en onstabiele variant van een regering van SPD
en Groenen met steun van Die Linke, gaat
het daarbij om een keus tussen ‘zwartrood’ (CDU/CSU en SPD) en ‘zwart-groen’.
Met haar zwenking inzake atoomenergie
heeft Merkel de weg voor politieke samenwerking met de Groenen vrijgemaakt. Ook
op Europees vlak ontlopen de twee partijen elkaar weinig. Toch lijkt dit voorlopig
een onbegaanbare weg, door ondermeer
de zwakke positie waarover zo’n christelijk-groene coalitie in de Duitse senaat
(Bondsraad) zou beschikken.
De ‘zwart-rode’ optie er stabieler uit.
Het zou de derde editie (na 1966-1969 en
2005-2009) zijn van een ‘grote coalitie’
tussen CDU en SPD. Zo’n christelijk-sociale
regering geniet de voorkeur van veel Duitse kiezers, zou op meer dan driekwart van
de stemmen in de Bondsdag kunnen bogen en zal er dus ook wel komen. Toch zal
dit niet van een leien dakje gaan, niet om-

dat beide partijen programmatisch ver uit
elkaar staan – ook Europees niet . Maar
vooral de SPD zal veel partijbelang moeten
wegslikken om na de electorale afgang van
2009 weer met Merkel in zee te willen
gaan. Het belooft een langdurige regeringsvorming te worden.
Dat de tegen Merkels eurobeleid gerichte partij Alternative für Deutschland onder
de kiesdrempel is gebleven, kan Merkel als
succes zien. Toch zal dit resultaat de nieuwe Duitse regering ook wijzen op het sluimerende ongenoegen bij veel kiezers over
de euro. Ook kan hier of daar een partijstrateeg op de gedachte komen dat er uit
dit potentieel aan onvrede een politiek
slaatje valt te slaan. De verdere ontwikkeling van de nu buitenspel geraakte liberale
FDP verdient ook daarom aandacht.
Europa stond overigens niet centraal in
deze campagne. Die ging veel meer over
energie, belastingen en het minimumloon.
Indirect misschien wel: Merkel stelde immers nadrukkelijk de vertrouwensvraag.
Duitsers kunnen niet anders dan Europees
zijn. Daar zorgt de geschiedenis voor. De
Europese integratie heeft ook voor de
Duitse bevolking voor een bevredigende
oplossing van het ‘Duitse probleem’ – te
groot voor Europa, te klein voor de wereld
– gezorgd. Bijna geen Duits politicus die
een weg buiten de EU om ziet. Toch heeft
de Duitse leidersrol in de eurocrisis de
vraag opgeworpen of Duitsland inderdaad
niet bezig is weer te groot voor Europa te
worden. Of niet het Europese Duitsland
bezig is een Duits Europa te scheppen.
Dat Duitsland, na decennia van politiek
duikgedrag, zich plotseling als grote mogendheid zou ontpoppen, is niet echt te geloven. Het land mist daarvoor onmisbare
attributen als militaire macht en ook de
politieke wil en cultuur die voor zo’n rol
onontbeerlijk zijn. Zelfs in de eurocrisis is
Duitsland niet meer dan een reluctant hegemon, een aarzelend leider. Tegelijk heeft
het land bij de aanpak van die crisis gaandeweg wel het voortouw genomen. Omdat
de situatie erom vroeg en de aangedragen
oplossingen wel erg tegen Duitse opvattingen en belangen ingingen.

Marnix Krop was
van 2009 tot 2013
Nederlands ambassadeur in Duitsland.
Hij werkt aan een
boek over Duitsland
en Europa.

In feite is de EU sinds 2010 bezig het centrale geboortedefect van de euro te herstellen. De euro is een gemeenschappelijke munt zonder dat de eurozone een staat
vormt, met een eenvormige begrotingspolitiek en dito financieel-economisch beleid. Dit houdt in dat we gezamenlijk de
schuldenberg moeten reduceren, de wankele financiële sector saneren en het concurrentievermogen van onze economieën
opkrikken. De daarvoor nodige voorzieningen op Europees niveau, vooral wat begrotingsdiscipline betreft, zijn grotendeels
op hun plaats. Nu gaat het vooral om ervoor te zorgen dat alle lidstaten zich aan de
gemaakte afspraken houden en zich in eigen land voor herstel en opbouw inzetten.
Zonder Duitse druk was dit alles niet tot
stand gekomen: geen solidariteit zonder
soliditeit. Ook een ‘grote coalitie’ zal aan
dit Duitse beleid vasthouden, met iets

meer retorisch begrip voor de conjuncturele gevolgen en de sociale kosten ervan.
Nederland heeft in Merkels Duitsland
een bondgenoot. De Duitse aanpak sluit bij
onze opvattingen aan. We hebben elkaar
ook kunnen versterken. Dat zal de komende jaren niet minder het geval zijn. Vooral
bij de vormgeving van de bankenunie en
ook het verdere structuurbeleid zullen we
elkaar nodig hebben, vooral in relatie tot
het tegen hervormingen aanhikkende
Frankrijk. Ook het voorkomen van een
Brits uittreden – referendum in 2017 over
EU-lidmaatschap – vormt een gezamenlijk
belang. Meer Europa, minder Europa, of
een beter Europa – wij vervullen hier een
voor Duitsland nuttige brugfunctie. Zo kan
Nederland ertoe bijdragen dat Duitsland
verder Europees ingebed blijft en Europa
tegelijk wat Duitser – lees: gedisciplineerder en succesvoller – wordt.

Advertentie

Participatiesamenleving

Burger doet het niet
In de veelbesproken troonrede van
dit jaar wordt in alle opzichten een
lans gebroken voor meer zelfredzaamheid. De verzorgingsmaatschappij moet plaatsmaken voor
een participatiemaatschappij met
meer eigen verantwoordelijkheden
voor 'zelfredzame' burgers. En bevoegdheden uit Europa moeten
worden teruggehaald ten gunste van
'zelfredzame' nationale overheden
onder het mom van subsidiariteit.
Maar het is de vraag of een overheid
die zojuist heeft besloten om meer
verantwoordelijkheden aan burgers
over te laten (of weg te bezuinigen),
zit te wachten op van Europa terugverworven verantwoordelijkheden.
Het gevolg is dat sommige overheidstaken tussen wal en schip vallen: Europa mag het niet, overheid
wil het niet en burger doet het niet.
Bastiaan de Bruijne Amersfoort

Het is ‘zelforganisatie’
Rutte bepleit participatie en dwingt
dat met een beroep op loyaliteit en
schuldmoraal af. Maar we participeren ons kapot. In onze calvinistische

cultuur bepalen inzet en goede intenties of je erbij hoort. Dat is in beter functionerende economieën anders. Duitsers hebben een sterke
norm op het nakomen van afspraken: Pünktlichkeit. Hier te lande blijken in afspraken beloofde resultaten
achteraf illusies: afspraakinflatie.
Afspraakinflatie beïnvloedt managementgedrag. Uit eigenbelang wordt
de sturing op korte termijn verder
aangescherpt. Dat leidt tot de be-

heersingskramp die de professionele ruimte, innovatie en zelforganisatie om zeep helpen. Veel van de keuzevraagstukken die het management zou moeten oplossen, kunnen
medewerkers met inzicht ook oplossen; individueel of samen. Het activeren van zelforganisatie geeft betrokkenheid en stimuleert samenwerking, innovatie en effectiviteit.
Het gaat niet om participeren maar
om zelforganiseren.
Maarten de Winter Econoom

Particulier initiatief
Correcties en aanvullingen

Lid, geen voorzitter
Thom de Graaf, mede-auteur van
Kom niet aan het vetorecht (Opinie &
Debat, 21 september, pagina 9) is lid
en niet de voorzitter van de fractie
van D66 in de Eerste Kamer.

Andere fotograaf
Bij het artikel Ze zien Cyprus als de
poort naar Europa (NRC Weekend,
21 september, pagina 4-5) staat dat
correspondent Marloes de Koning
de foto heeft genomen. Dit is niet
juist. De foto is van fotograaf Vagelis
Zavos.
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Teleurstellend te moeten constateren dat de premier van Nederland,
historicus, blijkbaar niet weet dat de
verzorgingsstaat het resultaat is van
particulier initiatief. Al in 1905 legde
de Algemene Nederlandse Diamantsbewerkers¬
Polak) op haar congres vast dat gestreefd moest worden naar „deugdelijke arbeidswetgeving”. In het vervolg van de twintigste eeuw zou de
vakbeweging, niet-confessioneel en
confessioneel, haar doelstellingen
vrijwel geheel weten te realiseren.
De Nederlandse beroepsbevolking
heeft altijd „haar verantwoordelijkheid” genomen.
Dr. Ton Mulder Hoek van Holland

Ook de zwakkeren kunnen gerust zijn,
de verzorgingsstaat verdwijnt heus niet
De klassieke verzorgingsstaat zou gaan
verdwijnen, maar
volgens Floor Rusman
is dat helemaal niet het
geval.

‘D

e klassieke verzorgingsstaat verdwijnt”, zei koning Willem- Alexander
in de Troonrede. Dat is
groot nieuws: de verzorgingsstaat
stond sinds de Tweede Wereldoorlog
voor vooruitgang en beschaving. En
nu? Gaan we terug naar een nachtwakersstaat?
Maar uit de kranten rijst een ander
beeld. De Telegraaf schreef afgelopen
weekend dat de belastingdruk voor de
hogere inkomens stijgt van 52 tot 59
procent over de top van hun inkomen; het leidde op de Telegraaf-site
onmiddellijk tot reacties als: ‘Waarom
zou je nog je best doen? Je mag toch

het grootste deel weer inleveren.’
En ook Elsevier ageert tegen de hoge lastendruk en de uitgebreide sociale voorzieningen. Vorige week verscheen een artikel over nivellering in
de verzorgingsstaat. Korte samenvatting: de hoogste inkomens hoesten
het grootste deel van de belasting op,
de laagste inkomens ontvangen het
meest. Het blad maakt zich hier duidelijk kwaad over: er vallen woorden
als ‘pamperen’, ‘geldinfuus’ en ‘tentakels van de verzorgingsstaat’. Nu wekken dit soort termen nogal snel mijn
ergernis, maar dit artikel zette me aan
het denken – vooral het gedeelte over
de huur-, zorg- en kindertoeslag, die
in totaal aan 6 miljoen huishoudens
worden toegekend.
Ik krijg, zonder dat ik daarom gevraagd heb, elke maand zorgtoeslag.
Natuurlijk, ik ben er blij mee, maar
heb ik het nodig? Ik zou best wat bescheidener boodschappen kunnen
doen, een biertje minder kunnen
drinken en mijn zorgpremie helemaal
zelf kunnen betalen.
Het voor ons zo vanzelfsprekende

recht op uitkeringen en toeslagen is
nog maar zo’n zestig jaar oud. In de jaren vijftig kreeg premier Willem Drees
brieven van mensen die niet hun hele
uitkering hadden opgemaakt en de
rest wilden teruggeven. Geen calculerende burger zal het nu in zijn hoofd
halen de toeslag terug te storten.
Nog een ander voorbeeld van steun
voor de zwakkeren. Het afgelopen
jaar ben ik een dag meer gaan werken.
Ik moet nu relatief veel meer belasting
betalen, waardoor de netto inkomenstoename bescheiden is. Als ik
een sociale huurwoning had gehad,
was ik ook mijn huurtoeslag kwijt geweest – ik zit nu net boven de inkomensgrens.
Er wordt door dit kabinet nog een
hoop genivelleerd. Ten eerste heb je,
ook als je het niet echt nodig hebt,
recht op allerlei toeslagen. Ten tweede zijn zowel de inkomstenbelasting
als de toeslagen inkomensafhankelijk.
Hoezo einde van de verzorgingsstaat?
Floor Rusman is redacteur en columnist van nrc.next.

Durf...
achter alle
uitroeptekens een
vraagteken te zetten.
- Ton Soons, Heeze
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