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Na het lezen van hun artikel was het ons duidelijk dat er een 
fundamenteel verschil van mening bestaat tussen de auteurs en onszelf 
over de interpretatie van wetenschappelijk onderzoek, de weging van 
maatschappelijke ontwikkelingen, en de opdracht die daaruit volgt voor 
sociaal-liberalen. 

Winnaars en verliezers
In de eerste plaats concluderen Smits, Backer en Sneller dat scheidslij-
nen in de samenleving niet bestaan. In hun woorden: ‘We zien geleide-
lijke overgangen en een bevolking die merendeel in het gemiddelde zit.’ 
Verschillen op basis van inkomen, geboorteplaats of opleidingsniveau 
(van ouders) zouden wel invloed hebben (op kinderen), maar ‘geen  
determinant’ zijn: ‘Er is vrijheid en er zijn kansen om te ontsnappen  
aan gemiddelden.’ 

Deze voorstelling van zaken is veel te rooskleurig. Wij hechten aan de 
interpretatie die het Sociaal en Cultureel Planbureau zelf al jaren levert 
bij hun data, namelijk die van maatschappelijke scheidslijnen (‘hard-
nekkige verschillen’), waarbij ‘de gevestigde bovenlaag (overal het meest 
kapitaalkrachtig)’ en ‘het precariaat (overal het minst kapitaalkrachtig)’ 
het meest consistent zijn. De groep achterblijvers is bepaald niet klein. 
De groepen ‘precariaat’ en ‘onzekere werkenden’ beslaan samen een 
derde van de bevolking. 1 

2 | De staat van het onderwijs, 
Inspectie van het onderwijs, 
2017, p. 26. 
 
3 | NOS.nl 15 maart 2017 op 
basis van Ipsos-data.
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In de vorige idee betoogden Joris Backer (Eerste  
Kamerlid), Joost Sneller (Tweede Kamerlid) en  
Marty Smits (ondernemer) dat de Van Mierlo Stich-
ting zich in het debat over ongelijkheid schuldig 
maakt aan ‘groepsdenken’ en ‘versimpeling’.  
Ze waarschuwen voor ‘onproductieve duidingen en  
politieke frames’ die ‘schuren’ met de kernwaarden 
van het sociaal-liberalisme. Een korte reactie. 
Door Coen Brummer & Daniël Boomsma

Schoolprestaties zijn een indicator voor iemands gezondheid, woning-
bezit en lonend werk, maar ook voor de toekomst die iemands kinderen 
wacht. Het verschil in kans om hoger onderwijs te gaan volgen, verschilt 
tussen leerlingen met laagopgeleide ouders en hoogopgeleide ouders 
met 27 procentpunten. 2 Dit lijkt zich, eufemistisch gezegd, moeilijk te 
verhouden tot de stelling van Smits, Backer en Sneller dat we geen ‘kloof 
of scheiding’ zien in de samenleving. 

Hoogopgeleide stadsbewoners
In de tweede plaats stellen Smits, Backer en Sneller dat het ‘weerwoord’ 
verdient dat D66 vooral bestaat uit ‘hoogopgeleide stadsbewoners’. Dit 
zou een beeld zijn aangedragen door ‘de buitenwereld’ en door D66’ers 
met ‘zelfkastijding’ omarmd. We zouden juist vertrouwen moeten putten 
uit een ‘brede kiezersachterban’. 

Kijken we naar het opleidingsniveau van kiezers tijdens de Tweede 
Kamerverkiezingen 2017, dan is D66 de partij met het hoogste percentage 
hoogopgeleiden (ruim 57 procent), gevolgd door GroenLinks (54 procent) 
en de VVD (48 procent). Het aandeel middelbaar (31 procent) en laag 
opgeleiden (10 procent) is nergens zo klein als bij D66. 3  

1 | Zie bijvoorbeeld Verschil 
in Nederland, SCP 2014,  
p. 295 en De sociale staat  
van Nederland, SCP 2018.
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Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 21 maart 2019 was dit beeld 
nog extremer (mogelijk verklaard door een lagere opkomst). Opnieuw 
was D66 de partij die veruit het grootste deel van haar kiezers uit het 
segment hoogopgeleiden haalde: 67 procent. 26 procent was middelbaar 
opgeleid, slechts 7 procent was laag opgeleid. Ter vergelijk: CDA-kie-
zers bestonden voor 38,5 procent uit hoogopgeleiden, 38,5 procent uit 
middelbaar opgeleiden en 23 procent uit laagopgeleiden. De PVV was 16 
procent hoogopgeleid, 44 middelbaar opgeleid en 40 procent laagop-
geleid. 4 Daarbij blijkt uit electoraal geografisch onderzoek dat D66 met 
name goed scoort in het ‘succesvolle kennisland’, de randstad en enkele 
(middel-) grote steden elders. 5 

Is het erg dat D66 vooral kiezers trekt met een bovengemiddeld oplei-
dingsniveau uit stedelijke regio’s? Niet per se. Maar laten we onszelf 
niet wijsmaken dat het tegendeel het geval is. En laten we onszelf in ons 
denken ook altijd dwingen vraagstukken te bezien vanuit meerdere per-
spectieven, ook als de impact van die vraagstukken niet altijd even groot 
is voor de eigen achterban.

Groepsdenken?
Tot slot, de kern van de zaak: groepsdenken, sociaal-liberalisme, en de 
toekomst. Sociaal-liberale politiek moet nooit gebaseerd worden op 
blind groepsdenken, daarin geven we de auteurs groot gelijk. Maar is er 
wel sprake van groepsdenken als we het hebben over sociaaleconomische 
eigenschappen? Is het groepsdenken om te constateren dat mensen met 
lagere opleidingsniveaus, minder kapitaalkracht en onzeker werk vaker 
moeite hebben mee te komen in de samenleving, veel minder vertrou-
wen hebben in politiek en bestuur, en dat dit de kansen van hun kinde-
ren verregaand beïnvloedt?

Als dat al ‘groepsdenken’ is, dan begint met die vorm van groepsdenken 
iedere vorm van emancipatie van individuen. Juist door mensen niet in 
hun positie te isoleren en puur en alleen op hun unieke positie aan te 
spreken, kunnen we de beknellende misstanden waar zij weinig invloed 
op hebben, en de onrechtvaardige systemen die voor hen niet meer wer-
ken, adresseren en hervormen. Waar Smits, Backer en Sneller schrijven 
dat het praten over groepen tegenstellingen zou aanzetten en verschillen 
zou aanjagen, betogen wij precies het tegenovergestelde: de prijs van het 
niet praten over deze voor alle liberalen ongemakkelijke scheidslijnen is 
onderdeel van wat ze in stand houdt. 

Vrijheid en rechtvaardigheid in een nieuwe tijd
De reden dat we hier zo scherp op zijn, is dat wij juist in het overbruggen 
van die scheidslijnen een historische verantwoordelijkheid zien voor 
het sociaal-liberalisme. Waar Smits, Backer en Sneller verwijzen naar de 
richtingwijzers uit 2006 (‘de basis [is] het vertrouwen op de eigen kracht 
van mensen om hun eigen leven en hun duurzame en harmonieuze 
samenleving vorm te geven en daarbij de vruchten van prestaties te pluk-
ken en te delen.’), kijken wij naar de sociaal-liberale traditie zoals die 
zich in de politieke filosofie en geschiedenis heeft ontwikkeld: vooruit-
strevende politici en politiek denkers die vrijheid en rechtvaardigheid 
wilden voor iedereen in de samenleving. Gebaseerd op de vrijheid van 
het individu, maar met een belangrijke taak voor de overheid om die 
vrijheid mogelijk te maken voor iedereen. 

Nieuwe grote sociale vraagstukken bepalen de komende tijd het politie-
ke debat. Dat vraagt van ons opnieuw na te denken over hoe vrijheid en 
rechtvaardigheid het meest gediend zijn. Hoe ziet ons werkende leven 
eruit in een steeds flexibeler wordende economie, gedomineerd door 
algoritmes? Hoe wapenen we mensen tegen de marktmacht van grote 
bedrijven? Hoe voorkomen we dat de kosten van de klimaatbeleid neer-
dalen bij lage inkomens en minder kansrijke of kwetsbare groepen? En, 
voor D66 een tijdloze vraag, hoe doorbreken we de vastgeroeste struc-
turen van de Nederlandse democratie, die decennia na 1966 nog altijd 
veel weg heeft van een permanent overleg achter gesloten deuren? We 
geloven van harte dat Smits, Backer en Sneller dit ook belangrijke vragen 
vinden. Maar we betwijfelen ten zeerste of de in hun artikel verwoorde 
analyse de basis is voor een sociaal-liberaal antwoord op deze nieuwe 
sociale kwesties. 1

4 | NRC Handelsblad, 22 
maart 2019, Ipsos-peiling 
onder 2.848 kiezers. 
 
5 | De Voogd, Zicht op ver-
schil, Ministerie Binnenland-
se Zaken 2017, p. 5.
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