
Waarom had de PPR wel invloed op milieu, verkeer en kernenergie, maar kwam het 
basisinkomen niet veel verder? 

De PPR bracht mij in contact met de gedachten over een basisinkomen. Ik heb het boekje 
Vreemd gaan in gedachten van Bram van Ojik nog ergens liggen. Toch is het 
basisinkomen niet te zien als wapenfeit van de PPR. Wat mij in alle tijd over het 
basisinkomen is opgevallen is dat het een oplossing is, op zoek naar doelen. Ik zie drie 
redenen waarom de PPR hier niet ver mee kwam. De doelen, de macht en de tijdgeest. 

1. Het is een middel voor verschillende doelen
Een onvoorwaardelijk basisinkomen geeft elke burger de vrijheid om bij te dragen aan de 
samenleving op een manier die bij hem of haar past. Mooie gedachte. Maar niet de enige. 
Het basisinkomen wordt gezien als hervorming van de verzorgingsstaat: versimpeling 
vooral. Het wordt gezien als een oplossing voor verdwijnen van betaald werk:  een 
uitkering zonder voorwaarden omdat er nu eenmaal steeds minder werk is. Het wordt 
gezien als een manier om ongelijkheid tegen te gaan. Het zou een middel zijn om werk te 
genereren: het klein ondernemerschap kan een enorme boost krijgen. De criminaliteit van 
mensen zou verminderen. De gezondheid zou verbeteren. De lasten op arbeid zouden 
kunnen verschuiven naar lasten op kapitaal en milieu. En als arbeid goedkoper wordt, leidt
dat tot meer werk voor iedereen, terwijl vervuiling juist duurder wordt. Het is dan ook geen 
wonder dat voorstanders van links tot rechts gevonden kunnen worden, elk met hun eigen 
argument. Van Milton Friedman tot Marx. Als het er uiteindelijk komt zal het meer een 
hervorming van de verzorgingsstaat zijn dan een manier om ongelijkheid tegen te gaan of 
om de burger te bevrijden van de arbeidsdwang. 

2. Het ontbrak de PPR altijd aan machtsdenken
De PPR heeft altijd meer aandacht gehad voor de kracht van het idee dan voor het 
machtsdenken. PPR noemde zich ook wel eens mentaliteitspartij, waar anderen spraken 
over getuigenispartij. De gedachten over kleinschaligheid werkten door in de politiek. Er 
werd (voor zover ik weet) niet gesproken over strategieën om machtsposities te veroveren 
in de vakbond, onder studenten of in de milieubeweging, zoals bijvoorbeeld de CPN dat 
wel deed. Centraal vanuit de partij aansturen om macht te krijgen paste niet bij de PPR en 
dat was mij ook wel zo lief.

3. Het werd door de PPR geïntroduceerd in een tijd van liberale economie
De pleidooien van de PPR voor een basisinkomen kwamen naar buiten in de tijd dat er 
een grote omwenteling kwam in het denken. In 1977 stond het in het 
verkiezingsprogramma, maar de tijdgeest was al aan het keren. Onder het kabinet Van Agt
Wiegel liep het overheidstekort snel op, overal dwongen overheidstekorten en hoge rente 
tot bezuinigen. Ronald Reagan (in 1980) en Margareth Thatcher (in 1979) kregen het 
initiatief. 

Het denken in Nederland ging ook steeds meer de economisch liberale kant uit. Niet de 
bevrijding van de arbeid stond centraal, maar ruimte voor bedrijven en minder invloed van 
de overheid. Ongelijkheid zou juist werk kunnen creëren, “greed is good”. 

Pas nu de liberale economie opnieuw ter discussie staat komen er opnieuw gedachten op 
over bevrijding van de arbeid en verminderen van de ongelijkheid. Inkomensongelijkheid 
staat juist groei in de weg. Lastenverlaging voor bedrijven leidt tot aandeleninkoop door 
bedrijven om de winst per aandeel op te krikken, maar niet tot investeringen en meer 
ondernemende activiteit. Zelfs Rutte maakt zich nu zorgen over de geringe loonstijging en 
het verdwijnen van de middenklasse. Maar dat was niet de overheersende gedachte begin



jaren tachtig. 

Gegeven dat de PPR meer een mentaliteitspartij was, zouden we ook kunnen zeggen dat 
de PPR de gedachte aan het basisinkomen levend heeft gehouden, maar wil de gedachte 
verder komen dan moet het doel centraal komen te staan en niet het middel. 
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