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Het uitbestede ideaal

Weinig politieke ideeën zijn zo innig met de sociaal-democratie 
verbonden als het verheffingsideaal. Adriaan van Veldhuizen geeft een 

historisch overzicht van het denken en doen rondom dit thema.  
Hij betoogt dat moderne sociaal-democraten nog veel kunnen leren 

van hun voorgangers: verheffen mag je niet 'outsourcen',  
je moet het zelf doen.

adriaan van veldhuizen

De reeks artikelen in de serie Van waarde kan 
onmogelijk ieder onderdeel van de samen-
leving zelfstandig behandelen. Althans, dat 
kan wel, maar dan krijgt s&d het formaat van 
een telefoonboek en haken verstandige lezers 
na twee pagina’s af. Buiten dit praktische 
argument voor beperking is er een inhoude-
lijke reden. Want wie een visie ontwikkelt, 
heeft een brede blik nodig. Anders formuleer 
je geen ideeën, maar beleidsplannen. We 
moeten op verschillende domeinen vast-
stellen wat we ‘in het algemeen’ belangrijk 
vinden, niet wat we er ‘in het bijzonder’ mee 
van plan zijn. Uitspraken gaan zodoende over 
politieke waarden, niet over politieke stand-
punten. Van alle Van waarde-thema’s wordt 
dat het beste duidelijk in dit themablok over 
verheffing.
 Wie aan verheffing deed, wilde zowel het 
individu als de samenleving op een hoger plan 
brengen, zoveel is duidelijk. Toch bestond er 
geen vaste uitvoeringspraktijk voor dit klas-

sieke sociaal-democratische ideaal. Aan de 
hand van voorbeelden, tegenstrijdigheden en 
vergissingen rondom dit begrip, wordt in dit 
artikel beschreven binnen welke bandbreedte 
het debat over verheffing zich onder de Neder-
landse sociaal-democraten heeft afgespeeld. 
Dat is niet onbelangrijk, want na een tijdje 
weg geweest te zijn, lijkt het verheffingsideaal 
weer op zijn retour. Recentelijk nog pleitte een 
aantal prominente sociaal-democraten voor 
het afstoffen van het verheffingsideaal. Om 
hen van dienst te zijn, wordt in dit artikel ook 
een aantal knelpunten besproken waartoe zij 
zich moeten verhouden. 
 Aan dit verhaal over verheffing gaat een 
opmerking vooraf, een waarschuwing eigen-
lijk. Dat ogenschijnlijk monolithische begrip 
‘verheffing’ impliceert een eenheid in denken 
die er nooit is geweest. Wie hier een volledig 
overzicht van alle betekenissen verwacht, 
moet zijn verwachting snel bijstellen. Omdat 
er zo’n breed scala aan opvattingen over de 
betekenis van het begrip bestaat, zal dit artikel 
zich richten op de voornaamste betekenissen 
die het begrip kende. En omdat de redactie 
vanwege het Van waarde-project meer wil 
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doen dan onduidelijkheden vaststellen, sluit 
ik dit artikel af met een handelingsperspectief 
voor de toekomst. 

vooroorlogse verheffing

In zijn Wibaut-lezing uit 2010 sprak Lodewijk 
Asscher over verheffing. Hij merkte op dat ‘niet 
langer woningbouw, maar onderwijs het be-
langrijkste vehikel van verheffing is’.1 Met deze 
tegenstelling schetste hij een mooi beeld van 
de verwarring die altijd heeft bestaan rondom 
de betekenis van het begrip. Gedurende de hele 
geschiedenis van de sociaal-democratie hinkte 
het verheffingsideaal nu eens op het been van de 
materiële vooruitgang en dan weer op dat van 
de geestelijke ontwikkeling. 
 Officieel gingen de twee idealen samen, maar 
in de praktijk streden beide strategieën vaak 
om de eerste plaats. Dat gebeurde bijvoorbeeld 
bij de vaststelling van het sdap-beginselpro-
gramma van 1912. In dat programma stond: ‘Het 
proletariaat verkrijgt door den klassenstrijd een 
ervaring, een wetenschappelijke en politieke 
ontwikkeling, een maatschappelijke en zedelijke 
verheffing en een uitbreiding en versterking 
zijner organisatie, die het niet in staat stelt den 
tegenstand der heerschende klasse te breken, 
doch ook rijp maakt voor zijne taak om hare 
plaats in te nemen.’2 
 ‘Geestelijke verheffing’ lijkt hier erg belang-
rijk te zijn, maar schijn bedriegt. Dat de woorden 
‘maatschappelijke en zedelijke’ hier opdoken, 
was namelijk het gevolg van een fragiel com-
promis. Over deze zin werd voorafgaand aan het 
congres uitvoerig gedebatteerd in de program-
macommissie. Aanvankelijk stond er niet 
‘maatschappelijke en zedelijke’, maar ‘stoffelijke 
verheffing’. De commissie veranderde dat en 
bracht zelfs een cursivering aan in de tekst. 
 Dat deed bij veel partijleden de wenkbrauwen 
fronzen. Hendrik Spiekman verwoordde de ge-
voelens van veel sdap-leden toen hij zei ‘dat een 
psychische en zedelijke verheffing geen blijvende 
waarde kan hebben […] als de stoffelijke verhef-
fing daarmee niet gepaard gaat’.3 Verheffing 

betekende voor hem in eerste instantie ‘materi-
ele verheffing’, de rest zou daaruit voortvloeien,
 Ook om een andere reden is het citaat uit 
1912 interessant. Het brengt namelijk nog 
een tweede gevoeligheid aan het licht. Want 
verheffing werd in het programma niet zomaar 
als doel of middel afgeschilderd. Het werd 
als ‘noodzakelijk gevolg van de klassenstrijd’ 
gepresenteerd. Dat de arbeiders zichzelf naar 
een hoger plan zouden brengen, was volgens 
de beginselen van de sdap geen morele keuze, 
maar een historische onontkoombaarheid.
 De verheffing van goede en nette arbeiders, 
zou zich volgens de sociaal-democraten onver-
mijdelijk aandienen. Het was slechts de taak 
van de partij om hen daarin te ondersteunen. 
Dat gebeurde onder andere door goede leefom-
standigheden af te dwingen en socialistische 
vorming aan te bieden die het klassenbewust-
zijn moest versterken.
 Kort samengevat stond ‘verheffing’ in de 
vroegste jaren van de Nederlandse sociaal-
democratie voor: een historisch noodzakelijk proces 
binnen de arbeidersbeweging waarvan de zedelijke 
en maatschappelijke betekenis graag onderstreept 
werd, maar waarvan de stoffelijke component in de 
praktijk niet onderschat mocht worden. Deze ideo-
logische opvatting zorgde ervoor dat verheffing 
als praktisch ideaal, als iets om na te streven, 
minder goed ontwikkeld was.
 Dat is duidelijk te zien bij de ideeën die de 
sociaal-democraten destijds hadden over het on-
derwijs. Deze waren over het algemeen weinig 
veelomvattend. Kinderen moesten zoveel mo-
gelijk tijd op school doorbrengen en de school 
moest goede onderwijzers hebben.4 Dat was een 
ontsnapping aan slechte arbeid, maar met ver-
heffing of ontplooiing werd het onderwijs door 
de sdap niet in verband gebracht.5 De tegenstel-
ling van Asscher was dus zo gek nog niet.

het interbellum

In de jaren na 1912 werd het verheffingsideaal in 
politiek opzicht stap voor stap minder ideolo-
gisch ingevuld. Door de toename van politieke 
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verantwoordelijkheid op lokaal niveau na 1914 
werd de sociaal-democratie meer beïnvloed 
door de praktijk. Dat leidde tot nieuwe inzich-
ten; verheffing werd een politieke waarde op 
zichzelf. 
 Wie het proces van de terugtrekkende 
ideologie goed wil zien, moet kijken naar de 
veranderende doelgroep voor de verheffing. 
Aanvankelijk waren dat alleen de socialistische 
arbeiders. Mensen die niet streden voor de re-
volutie liet men ongemoeid. Zelfs het klassieke 
‘lompenproletariaat’ dat uit zwervers, dieven 
en ander schuim der aarde bestond, kwam niet 
voor verheffing in aanmerking.
 Naarmate het revolutionaire ideaal werd af-
gezworen, veranderde dat. De praktijkervaring 
van de rode wethouders leerde dat verheffing 
juist de absolute onderklasse, het ‘lompenprole-
tariaat’, zou helpen. Pas vanaf dit moment kwam 
de sociaal-democratie voor alle zwakkeren op. 
Die koers werd aangemoedigd door nieuwe ¬ 
eveneens minder ideologische ¬ theoretici. 
 Criminoloog W. A. Bonger erkende een 
‘pathologie van de verloedering’ en wilde deze 
aanpakken door de onderklasse van haar ‘ziek-
tebeelden te genezen’.6 Verheffing van gevange-
nen, prostituees, landlopers en andere onaange-
pasten, werd vanaf ongeveer 1920 gemeengoed 
binnen de sociaal-democratie.
 Er werd serieus nagedacht over methoden 
die we inmiddels zouden verwerpen als ach-
terhaald. De meest extreme varianten daarvan 
waren eugenetica en opvoedingskampen, die 
Geert Wilders tegenwoordig ‘tuigdorpen’ zou 
noemen.7 Het paternalisme nam toe. Niet 
langer was de revolutie de stip aan de horizon, 
maar werd een brede verzameling aan ver-
beteringen van zowel moraliteit, hygiëne als 
gemeenschapszin bij een gepathologiseerde 
onderklasse nagestreefd.8 
 Dit betekende enerzijds dat wethouders als 
Wibaut in Amsterdam en De Zeeuw in Rot-
terdam het dagelijkse leven voor veel mensen 
veraangenaamden. Anderzijds betekende dit 
ook dat zij die niet binnen de fatsoensnormen 
opereerden, harde kritiek uit sociaal-democra-

tische hoek konden verwachten. In dat opzicht 
ging het verheffingsideaal lijken op het ‘bescha-
vingsoffensief ’ dat door de negentiende-eeuwse 
burgerij was ingezet.9 
 De disciplinering van de onderklasse werd 
een onderdeel van het sociaal-democratische 
politieke denken. Ondertussen bleef in het 
partijleven ¬ dus binnen de zuil, maar buiten 
het domein van de volksvertegenwoordiging 
¬ de klassieke bevrijding van de socialistische 
arbeiders belangrijk. Een goede socialist deed 
aan ‘zelfverheffing’ door studie, sport en andere 
vormen van persoonlijke ontwikkeling.10 Zo 
bestonden er dus verschillende invullingen van 
het begrip verheffing naast elkaar. Dat kwam 

onder andere omdat de partij behalve een ‘poli-
tiek apparaat’, ook een ‘sociale beweging’ was.
 Voor veel mensen lagen deze eigenschap-
pen van de partij in het verlengde van elkaar. 
Partijgenoten dachten dat bevrijde, ontplooide 
en ontwikkelde sociaal-democraten op den duur 
vorm zouden geven aan de samenleving als 
geheel. Maar de meningsverschillen over hoe 
die toekomstige samenleving eruit zou moeten 
zien, bleven bestaan.
 In navolging van bijvoorbeeld Herman 
Gorter ¬ die zich decennia eerder over deze 
thema’s uitliet ¬ betoogden meer radicale 
sociaal-democraten dat binnen de beweging 
een nieuwe voorhoedecultuur moest ontstaan 
die op den duur een socialistisch stempel op de 
maatschappij zou drukken. Zij zagen persoon-
lijke ontwikkeling als een eerste stap op de weg 
naar een socialistische cultuur. In dat opzicht 
leken ze nog een beetje op de revolutionaire 
sociaal-democraten.
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Een goede socialist deed aan 
‘zelfverheffing’ door studie, 
sport en andere vormen van 
persoonlijke ontwikkeling
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 Andere mensen, zoals Emanuel Boekman, 
moesten niets hebben van dat socialistische 
cultuurbeeld. Boekman beschouwde verheffing 
als een middel dat arbeiders in de burgerlijke 
cultuur zou laten opgaan. Hij beoogde een 
brede infrastructuur van kunst, cultuur, media 
en onderwijs die alle arbeiders bekend zou 
maken met de hoogtepunten van de beschaving. 
Aanvankelijk begon hij met verheffing binnen 
de partij, maar als wethouder van Amsterdam 
slaagde hij erin de verheffing voor de hele bevol-
king te forceren.11

 Aan het eind van het Interbellum was verhef-
fing een begrip met een diffuse betekenis. Trom-
petles behoorde net zo goed tot verheffing als 
eugenetica. En de ‘Algemene Romanbibliotheek 
van Ontwikkeling’ die het hele sociaal-demo-
cratische gezin in staat stelde om deugdelijke 
boeken te lezen, was evenzeer verheffend als de 
modernisering van de woningbouw. Ook op de 
vraag waar verheffing toe zou moeten leiden, 
werd ¬ zelfs na het Plan van de arbeid (1935) ¬ 
nog altijd wisselend geantwoord.
 Om werkelijk te begrijpen hoe al deze idea-
len toch met elkaar samenhangen, is een citaat 
van Emanuel Boekman verhelderend. Hij zei: 
‘Als politieke beweging kan de sociaaldemocra-
tie slechts werken op één bepaald terrein, als 
sociale en culturele beweging welker taak het is 
de massa op te heffen uit de enge gezichtskring 
van de strijd om het naakte bestaan, is geen ter-
rein voor haar gesloten.’12

verheffing binnen de vroege pvda 

Het onderscheid van Boekman bleef in de eerste 
jaren na de oorlog gelden: de sociaal-democratie 
bleef zich als culturele beweging met de verhef-
fing van haar leden bezighouden, terwijl de 
partij zich als politiek apparaat op de rest van de 
samenleving stortte.
 Dat lukte steeds beter omdat de sociaal-de-
mocraten na de oorlog een plaats in het centrum 
van de nationale macht bekleedden. Onder lei-
ding van Drees leidde dat tot materiële verhef-
fing op tal van gebieden, maar voor geestelijke 

verheffing op nationale schaal voelde hij weinig. 
Dat was niet vreemd: in de schaduw van de 
Tweede Wereldoorlog leken ideeën uit de jaren 
dertig de voorlopers van gruweldaden. Initiatie-
ven als eugenetica en collectieve verhuizingen 
om aan de sociale verhoudingen te sleutelen, 
verloren aan populariteit.
 De toon werd zachter, maar niet minder 
ambitieus. Er werd minder over disciplinering 
geschreven en meer over persoonlijke ontwik-
keling en vorming. Sociaal-democraat Willem 
Banning vatte verheffing bijvoorbeeld op als 
‘persoonlijke vorming in een hechte gemeen-
schap’. Hij zag niet alleen een verheffende func-
tie weggelegd voor de gemeenschap, het gezin 

en het verenigingsleven maar ook voor de kerk. 
De staat had een belangrijke maar dienende 
rol. Het onderwijs bijvoorbeeld, hoefde niet als 
sociaal-democratisch verheffingsapparaat te 
worden ingezet.13 
 Zo bleek ook uit een ander citaat van Ban-
ning. Hij schreef: ‘Het is volkomen begrijpelijk, 
dat onderwijsmensen in het land kregel worden 
van principiële beschouwingen over onderwijs-
vernieuwing waarover al zo lang is gepraat. Men 
zegt: los het probleem van de te grote klassen en 
slechte gebouwen eerst maar eens op.’14 
 Vandaag de dag klinkt dit verfrissend, maar 
destijds was het kenmerkend voor de houding 
van de sociaal-democratie. Ook onderwijs-
minister Gerardus van der Leeuw wenste geen 
verheffende taken bij het onderwijs te leggen.15 
Verheffing viel onder ‘cultuur’ en dat had betrek-
king op het maatschappelijke leven binnen ver-
enigingen, clubs, partijen, kerken en jeugdorga-
nisaties. In het geval van de sociaal-democratie 
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Net na de oorlog wenste men 
geen verheffende taken bij het 
onderwijs te leggen; verheffing 
viel onder cultuur
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waren dat organisaties zoals de vakbonden, de 
Arbeiders Jeugd Centrale (ajc) en de vara. 
 Deze ontwikkeling had iets paradoxaals. Juist 
in deze bloeiperiode van de sociaal-democrati-
sche zuil werd voorgoed afstand gedaan van het 
idee dat er een socialistische cultuur ontstaan 
moest.16 De socialistische ideologie werd enorm 
verbreed en begon zoiets te betekenen als 
‘democratisering van het hele leven’. En dat be-
tekende dan weer dat zoveel mogelijk mensen 
samen moesten kunnen bijdragen en meedoen 
aan de samenleving: er moest gelijkheid van 
kansen komen. 
 Banning was bovendien een uitgesproken 
voorstander van de ‘doorbraakgedachte’ waarin 
de verzuiling als achterhaald beschouwd werd. 
Het was de grootste wens van de doorbraak-
socialisten dat maatschappelijke verenigingen 
zich niet langer strikt op hun eigen achterban 
zouden richten, maar dat er een soort samen-
smelting in gemeenschappelijkheid zou 
plaatsvinden. De keuze daarvoor moest echter 
in persoonlijke vrijheid gemaakt worden. 
 Samengevat kunnen we zeggen dat de 
sociaal-democratie in haar vroegste jaren koos 
voor ‘individuele ontplooiing’ en ‘vorming’, al 
dan niet in innige verbondenheid met de gehele 
gemeenschap (Banning) of aangejaagd door een 
intellectuele elite (De Kadt). Het doel van verhef-
fing werd ‘de mens uit de massa te redden’ door 
de massa leefbaar te maken ¬ niet langer door 
de mens massaal tot een ouderwets socialisme 
te bekeren.17 

vanaf de jaren zestig: van cultuur- 
naar onderwijspolitiek

Begin jaren zestig veranderde er op het eerste 
gezicht weinig. De sociaal-democraten in de 
Haagse politiek bleven aandacht houden voor 
materiële verheffing en de sociaal-democratie 
als maatschappelijke beweging bleef maatschap-
pelijke verheffing propageren. 
 Dat leidde zelfs tot nieuwe hoogtepunten. 
De vara-matinee gaf vanaf 1961 invulling 
aan de vrije zaterdagmiddag van arbeiders. 

Zij konden luisteren naar concerten die in het 
Amsterdams Concertgebouw ten gehore werden 
gebracht. Het ontwerp van de matinees was 
voortgekomen uit de wens van Jan Broekz en 
Hans Kerkhoff om de arbeiders in aanraking te 
brengen met hogere cultuur. Hoewel zij hierin 
maar mondjesmaat slaagden, forceerden ze wel 
een vernieuwend programma in de tempel van 
de klassieke muziek. 
 Maar de belangrijkste verandering lag niet 
in deze culturele initiatieven. Aan het oog van 
de buitenstaander onttrokken, ontstonden 
nieuwe ideeën over verheffing. Partijtheoretici 
gingen het belang van persoonlijke ontplooi-
ing en vorming minder beschouwen als iets dat 
alleen binnen het verenigingsleven zou moeten 
gebeuren. Ze zochten naar een middel om op 
nationaal niveau de verheffing en ontplooiing 
aan te jagen. 
 Ze borduurden daarbij voort op een idee dat 
vanaf de publicatie van De weg naar vrijheid in 
1951 voorzichtig de kop op stak: de bevordering 
van deelname van lagere sociale klassen aan het 
onderwijs.18 Begin jaren zestig werd dat idee 
tot speerpunt gemaakt en ideologisch nader 
ingevuld. Dat gebeurde vooral binnen de Wiardi 
Beckman Stichting onder het motto ‘Democrati-
sering van het Onderwijs’.19

 Deze ‘democratisering’ had niets te maken 
met de latere universiteitshervormingen, maar 
had betrekking op de ambitie om kinderen 
uit de arbeidersklasse te laten deelnemen aan 
alle lagen van het onderwijs. Die deelname 
was ¬ zo was de veronderstelling althans ¬ 
onvoldoende. En dat terwijl onderwijs steeds 
belangrijker werd geacht voor mogelijkheden 
tot sociale stijging.20

 Vanaf het begin van de jaren zestig werden 
onderzoeken gedaan naar de deelname van 
arbeiderskinderen aan het onderwijs. De Leidse 
sociaal-democratische socioloog Van Heek wilde 
met zijn Talentenprogramma laten zien dat 
de onderste klassen van de samenleving veel 
verborgen talent kenden.21 Hoewel hij tot een 
zeer genuanceerde conclusie kwam, was zijn on-
derzoek van grote invloed op het latere onder-
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wijsbeleid. Dat gold ook voor het onderzoek dat 
Jos van Kemenade uitvoerde aan de universiteit 
van Nijmegen. Hij zag echter meer aanleiding 
tot ongerustheid over de deelname van achter-
gestelde groepen aan het onderwijs dan Van 
Heek. Enkele jaren na zijn promotie kreeg hij 
de kans om er iets aan te doen; in 1973 werd Van 
Kemenade onderwijsminister voor de PvdA. 
 Van Kemenade stapte in een traject van 
onderwijshervormingen dat al enige tijd gaande 
was ¬ denk bijvoorbeeld terug aan het citaat 
van Banning, die deze veranderingen al ver-
foeide. Onder leiding van kvp-minister Cals was 
jarenlang geijverd voor de Mammoetwet. Deze 
wet uit 1963 verenigde alle versnipperde oplei-
dingssystemen van het land in één systeem. 
 Van Kemenade ¬ die het onderwijs naar 
Zweeds voorbeeld wilde hervormen ¬ had daar 
graag een aantal veranderingen aan toegevoegd. 
Er moest een middenschool komen waarin kin-
deren uit alle lagen van de bevolking ongeacht 
afkomst, sekse, intelligentie of motivatie samen 
leerden. Zijn opzet slaagde niet, maar zijn 
ideeën werden wel in het sociaal-democratische 
gedachtegoed verankerd. 
 Van Kemenade ging wetenschappelijk te 
werk, maar zijn doelen waren niet alleen de uit-
komst van zijn onderzoek. De ‘egalisering van 
het onderwijs’ was ook een ideologisch project. 
De visie op scholen kwam enerzijds voort uit 
De weg naar vrijheid ¬ zij werden niet langer 
alleen beschouwd als overdragers van kennis, 
maar ook als plaatsen van maatschappelijke 
vorming.22 Anderzijds speelde de ideologische 
revival aan het eind van de jaren zestig mee: het 
socialisme deed er weer toe. 
 Zo werd ‘geestelijke verheffing’ voor de PvdA 
voor het eerst een nationaal politiek project. 
Via het onderwijs moest de overheid ‘korri-
gerend en positief discriminerend’ optreden 
voor groepen die in een sociaaleconomische 
achterstandspositie verkeerden. ‘Onderwijs 
zal […] steeds minder een automatische ladder 
worden tot een hoger inkomen en steeds meer 
een mogelijkheid tot menselijke ontplooiing en 
bewuste deelname aan de samenleving’, stond 

in het verkiezingsprogramma.23 ‘Bewustwor-
ding’ werd na ‘vorming’ en ‘ontplooiing’ het 
nieuwe sleutelwoord.
 Deze instrumentele visie op het onderwijs 
maakte dat de ambitie om het land naar een 
hoger plan te tillen, sterker dan ooit resoneerde 
in de Haagse politiek van de PvdA. De impact 
van de onderwijspolitiek die vanaf het begin 
van de jaren zestig ontwikkeld werd, was vele 
malen groter dan die van de cultuurpolitiek die 
daarvoor bedreven was. Dus terwijl de vara en 
de vakbond naar de achtergrond verdwenen en 
de culturele functie van de partij minder sterk 
werd, wist de PvdA vanaf de jaren zeventig 
alsnog aan verheffing te doen. 
 Dat kwam onder andere omdat de PvdA vanaf 
1973 meerdere bewindspersonen leverde die 
zich met onderwijs bezighielden. Na Van Keme-
nade volgden Jacques Wallage en Jo Ritzen, later 
Tineke Netelenbos en Karin Adelmund. Aan 
het eind van deze rit was ‘de socialistische zuil’ 
geheel verdwenen en volgde het denken over 
verheffing alleen nog de logica van de staat.

 Met deze logica worden niet alleen de ‘grote 
systeemwijzigingen’ bedoeld waar de PvdA vaak 
verantwoordelijk voor is gehouden.24 Het gaat om 
het vertrouwen dat de staat de samenleving naar 
een hoger plan kan tillen. Vooral de gedachte dat 
het onderwijs een maatschappelijke taak had die 
bovendien door de politiek kon worden ingevuld, 
was onderscheidend ten opzichte van de vroegere 
perioden. Hoewel de systeemveranderingen wel 
met deze ideologie samenhingen ¬ verande-
ringen integreerden het onderwijssysteem en 
maakten de invloed van de overheid, dus die van 
ideologie sterker ¬ was dat niet de belangrijkste 
ontwikkeling in het denken over verheffing. Het 
gaat om de invulling van het systeem. 
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 De sociaal-democraten schreven in de jaren 
tachtig onder andere dat het onderwijs ‘aan de 
bewustwording van de bestaande rolverdeling 
tussen mannen en vrouwen’ moest werken.25 
Ook stond in het verkiezingsprogramma: ‘Doel 
van het onderwijs aan kinderen uit etnische 
groepen is hun integratie in de Nederlandse 
samenleving te bevorderen onder behoud van 
hun cultureel zelfbewustzijn’.26 Binnen de partij 
werd ondertussen voorzichtig aan leerdoelen 
voor verzorgingsonderwijs, vredesonderwijs en 
etnisch onderwijs gewerkt.27 
 Samenvattend: het idee dat het onder-
wijs een instrument voor maatschappelijke 
veranderingen kon zijn, vloeide voort uit de 
‘democratisering van het onderwijs’ die vanaf 
begin jaren zestig werd nagestreefd. Vanaf dat 
moment werd het onderwijs een middel in een 
maatschappelijk project. Eerst ging het om de 
deelname van kinderen in achterstandsposities, 
later kwamen daar meer doelstellingen met be-
trekking tot emancipatie, socialisatie en integra-
tie bij. In feite heeft de PvdA gefaseerd afscheid 
genomen van Theo Thijssen en zijn autonome 
onderwijzer; de overheid moest zich toenemend 
bemoeien met zowel het stelsel als de inhoud. 

tot zover de geschiedenis: emancipatie 
zet door

Na 1912 werd het begrip verheffing slechts in 
één ander verkiezingsprogramma genoemd; dat 
van 1994. Daar stond: ‘Onderwijs draagt bij tot 
datgene wat vroeger onder socialisten “culturele 
verheffing” werd genoemd.’28 Het nostalgische 
gebruik van het begrip is kenmerkend voor de 
jaren negentig. Enerzijds was het ouderwets, 
anderzijds was het actueel genoeg om weer te 
gebruiken. 
 Voor dat ‘ouderwets’ was snel een oplossing 
gevonden. Na vorming, ontplooiing en bewust-
wording werd ‘emancipatie’ het buzzword. Het 
onderwijs behield daarin een belangrijke taak. 
Bovendien kwam deze taak ook te liggen bij 
andere beleidsterreinen die vroeger met verhef-
fing te maken hadden. In het nieuwe ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
werden alle voormalige verheffingstaken in 
1994 samengebracht. Onder staatssecretaris 
Rick van der Ploeg werd het cultuurbeleid bij-
voorbeeld bedeeld met verschillende taken die 
de emancipatie van minderheden en jongeren 
zouden moeten bevorderen. De latere minister 
Ronald Plasterk profileerde zichzelf eveneens 
als ‘emancipatieminister’. 
 Van der Ploeg noch Plasterk kreeg te maken 
met ‘verheffing vanuit de PvdA’. Waar het verhef-
fingsideaal vroeger nog werd voorgeleefd door 
de sociaal-democraten, gebeurde dat niet langer: 
de zuil was definitief verdwenen. Alle verheffing 
is uitbesteed aan het onderwijs en de cultuursec-
tor. Achmed Marcouch maakt die visie duidelijk 
in 2008: ‘Verheffing en integratie zijn niet alleen 
de taak van het onderwijs, maar ook van andere 
overheidsorganisaties en de politiek’.29 

conclusie: uitbesteden of voorleven

De historie van de sociaal-democratische verhef-
fing kan in grove lijnen worden geschetst. De 
wens om de situatie van socialistische arbeiders 
te verbeteren, is vervangen door de wens om alle 
mensen kansen op ontplooiing te geven. Verhef-
fing binnen de sociaal-democratische culturele 
beweging is naar de achtergrond verdwenen, 
terwijl verheffing via de staat steeds belangrijker 
geworden is. En ten slotte: binnen deze staatsge-
stuurde verheffing is materiële vooruitgang niet 
langer het speerpunt, maar is het onderwijs het 
nationale verheffingsapparaat geworden.30

 Wie vandaag de dag met verheffing aan de 
slag wil, moet zich tot deze stellingen verhou-
den. Hij of zij moet zich een aantal vragen stel-
len: is verheffing een middel tot een concreet 
ideaal of is het ‘algemene vooruitgang’? Willen 
we bevrijden of disciplineren? Willen we mate-
riële omstandigheden verbeteren of willen we 
aan geestelijke of morele verheffing doen? En 
moet dat via wethouderssocialisme gebeuren 
of gaan we met nationale hervormingen aan de 
slag? Willen we dit ∑berhaupt via de staat spelen 
of kiezen we weer voor verheffing via de partij?
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 Het ligt gezien de hierboven beschreven 
geschiedenis misschien niet voor de hand, maar 
een moderne invulling van het verheffingsi-
deaal moet naast een visie op onderwijs en op-
voeding ook aandacht besteden aan verheffing 

via de partij. Dat betekent niet navelstaren en 
dat betekent ook niet dat we ‘interne debatten’ 
moeten voeren. Dit betekent ‘show, don’t tell’. 
De sociaal-democratie moet voorleven waarvoor 
zij staat. Daarvoor zijn drie redenen.
1.  Allereerst is de instrumentele toepassing 
van het onderwijs en de cultuur niet langer 
houdbaar. Het onderwijs is overladen met taken 
en daar moeten we geen dingen aan toevoegen. 
Verheffen is ¬ om het in modern Nederlands 
te zeggen ¬ ‘genoeg geoutsourcet’. Het is uit 
handen gegeven aan leerkrachten, onderwijzers 
en docenten, maar zij hebben daarbij wel allerlei 
opdrachten gekregen uit de politiek. Dat is raar. 
 Onderwijs moet goed zijn, natuurlijk, maar 
juist daarom moet de invulling weer meer aan 
de leraren overgelaten worden. Politieke initi-
atieven tot verheffen, vormen, bewust worden, 
ontplooien, verbeteren en emanciperen moeten 
de komende tijd maar even worden uitgevoerd 
door de mensen die ze bedachten.
2. Dat kan als volgt. Een partij die zichzelf als 
relevante beweging met een enorm menselijk 
kapitaal ziet, heeft burgerinitiatieven zoals die 

in Duitsland recentelijk succesvol waren, binnen 
handbereik. Zestigduizend leden kunnen zich 
inspannen en iets veranderen in de samenleving. 
Leden van de PvdA kunnen meer zijn dan cam-
pagnevrijwilligers. Bijvoorbeeld door massaal 
een ‘groene bankrekening’ te openen, of over 
te stappen op ‘groene energie’. Om nog maar te 
zwijgen over het eten van eerlijk vlees, het kopen 
van de juiste tuinmeubelen en het dragen van 
kleding waar geen kinderarbeid aan te pas kwam. 
 PvdA-leden kunnen cursussen geven en 
wasmachines helpen sjouwen. Mensen kun-
nen via nieuwe media of ouderwetse prikbor-
den gemakkelijk met anderen in contact ko-
men en elkaar helpen. Een partij met lef roept 
op partijcongressen niet alleen het bestuur op 
om onderwijshervormingen door te voeren, 
maar committeert zichzelf ook aan maatschap-
pelijke actie. Een politieke partij en haar leden 
moeten niet alleen bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid, maar ook sociale verantwoordelijkheid 
nemen. Een partij moet een maatschappelijk cv 
ontwikkelen.
3. Dat cv is noodzakelijk voor geloofwaardig-
heid. Verheffing impliceert een moreel, cultu-
reel of maatschappelijk contrast waarbij de ene 
partij de andere naar een hoger niveau tilt. Het 
is pijnlijk, maar momenteel staat geen enkele 
Nederlandse partij aan de verlichte zijde van 
het moreel contrast. Niet omdat er partijleden 
zijn die geld van hogescholen meenemen of 
op kosten van de staat hun auto laten ‘pimpen’. 
Dat is altijd gebeurd en zal altijd gebeuren. 
Het probleem is dat partijen laakbaar gedrag 
nog altijd met de mantel der liefde bedekken. 
Houd daar eerst mee op, neem dan je sociale 
verantwoordelijkheid.
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