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Peetvader van de overlegeconomie
Wil Albeda (1925-2014)

Wie balancerend op de grens van waarnemer en participant betrokken wilde zijn bij de ont-
wikkeling van de Nederlandse overlegeconomie kon nauwelijks een beter geboortejaar kiezen 
dan 1925. Wil Albeda was zo gelukkig. Met een Friese vader die actief was in de Christelijke 
Bond van Belastingambtenaren kreeg hij het engagement met de paplepel ingegoten. Dat 
verhinderde overigens niet dat de letters sdap in het gezagsgetrouwe gereformeerde milieu 
waarin hij opgroeide, stonden voor ‘Soort Dat Altijd Pruttelt’.

Het laatste halfjaar van de oorlog bracht hij door in Duitsland in het kader van de Arbeitsein-
satz – iets waarvoor hij zich later ten onrechte wat schaamde. Desondanks verhaalt hij in zijn bio-
grafie niet alleen over de harde maar ook over plezierige kanten van dat verblijf en over de betrek-
kelijk humane behandeling die hij en zijn lotgenoten ondervonden van hun Duitse bewakers.

Hoewel hij voor die biografie de afgrijselijke titel Ik en de verzorgingsstaat koos, lag Albe-
da’s grote liefde niet bij dat onderwerp. In het debat over de opbouw en uitbouw van de 
sociale zekerheid heeft hij nauwelijks een rol gespeeld. Ook als minister liet hij de verant-
woordelijkheid ervoor graag over aan zijn staatssecretaris Louw de Graaf. Des te intenser was 
zijn betrokkenheid bij de overlegstructuren die in de naoorlogse periode werden opgetuigd.

Al tijdens zijn economiestudie toonde Albeda belangstelling voor de vormgeving van de 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (pbo). In zijn afstudeerscriptie zette hij zich af tegen de 
opvatting van cnv-voorzitter Marinus Ruppert dat de overheid moest bepalen hoe die eruit zou 
komen te zien. Uitgaande van de kuyperiaanse filosofie van de ‘soevereiniteit in eigen kring’ vond 
hij dat de bedrijfsgenoten zelf de verantwoordelijkheid moesten nemen voor de overlegstructuren 
die voor hun bedrijfstak zouden gaan gelden. Dat overleg zou zich ook moeten uitstrekken tot de 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, zodat de collectieve arbeidsovereenkomst, die 
hij beschouwde als een kind van de klassenstrijd, op den duur kon verdwijnen.

Toen Albeda in 1951 als economisch adviseur in dienst trad van de Hout- en Bouwbond 
van het cnv was dat nog een verre droom. De werkelijkheid was dat hij de eerste jaren avond 
aan avond het belang van de geleide loonpolitiek voor het behoud van volledige werkgelegen-
heid mocht uitleggen aan de achterban van bouwvakkers in het land. Wel begon Albeda al 
gauw een belangrijke rol te spelen in het debat over de vele varianten van een vrijere loonpoli-
tiek die in de jaren vijftig en zestig de revue passeerden – eerst binnen het cnv en vanaf 1956 
ook als plaatsvervangend lid van de ser. Daarnaast stak hij gedurende zijn hele periode bij het 
cnv veel energie in het internationale vakbondswerk.

Van zijn zoektocht naar de steen der wijzen in deze periode getuigt het proefschrift over De rol 
van de vakbeweging in de Moderne Maatschappij, waarop hij in 1957 promoveerde. Centraal daarin 
stond de vraag welke overlegstructuren het meest geschikt zijn om de belangenconflicten tussen 
de verschillende machtscentra in een pluralistische maatschappij te beslechten. Het proefschrift 
bevatte vooral een literatuurstudie naar de institutionele vormen die elders in de wereld tot stand 
waren gekomen. Hoewel hij besefte dat de grenzen tussen bedrijfstakken vloeiend zijn, hield Albeda 
vast aan zijn overtuiging dat overlegstructuren vooral gestalte moesten krijgen op decentraal niveau.
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Na een kort intermezzo bij Philips werd Albeda in 1961 Algemeen Secretaris van het cnv 
en volwaardig ser-lid. In 1966 werd hij lid van de Eerste Kamer voor de arp. In hetzelfde 
jaar volgde zijn benoeming tot hoogleraar aan wat toen nog de Nederlandse Economische 
Hogeschool heette om aan de Sociale Faculteit een studierichting Sociaal Economisch Beleid 
op te zetten. Korte tijd daarna werd een oude studievriend van hem – en een collega van mij 
bij Philips –, Adriaan van Doorn, benoemd tot hoogleraar Economie binnen zijn nieuwe vak-
groep. Begin 1968 volgde ik Van Doorn om als wetenschappelijk medewerker een deel van het 
onderwijs voor mijn rekening te nemen en te gaan werken aan mijn proefschrift. Zo leerde ik 
Albeda kennen – een ontmoeting die grote gevolgen zou hebben voor mijn verdere loopbaan.

Hij was het die mij stimuleerde lid te worden van de arp en actief deel te nemen aan de 
activiteiten van het wetenschappelijk instituut, de Dr. Kuyperstichting. Hij was het ook die in 
1977 het partijbestuur op mij attendeerde toen er op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer 
onverwacht een vacature ontstond voor een macro-econoom. Weliswaar belandde ik op een 
reserveplaats, maar door het vertrek van Jaap Boersma werd ik al in het najaar van 1978 beëdigd 
als Kamerlid. Pas op die dag ontmoette ik voor het eerst mijn partijvoorzitter Hans de Boer.

Hoewel hij zeer in zijn nopjes was met de benoeming behoorde de tijd die Albeda door-
bracht aan de Sociale Faculteit niet tot zijn meest vreugdevolle. Het waren de jaren van de 
studentenrevolutie, en Albeda werd op grond van zijn vakbondsverleden al snel uitverkoren 
om als decaan de faculteit door die woelige periode te loodsen zonder al te veel concessies te 
doen aan de radicale studentenbeweging, een ondankbare taak waarvan hij zich desondanks 
bekwaam heeft gekweten.

Zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer schonk Albeda meer voldoening. Daar manifes-
teerde hij zich niet alleen als woordvoerder op sociaaleconomisch en financieel terrein, maar 
ook op het gebied van buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Politiek behoorde 
hij tot de christenradicalen, een stroming die allengs meer voet aan de grond kreeg in de top 
van de partij, maar nooit op veel sympathie heeft kunnen rekenen van de conservatieve man-
nenbroeders in het land.

In de laatste fase van de moeizame kabinetsinformatie van 1973 vormde Albeda samen met 
Dries van Agt een informateursduo dat er uiteindelijk in slaagde het kabinet-Den Uyl – het 
rode kabinet met de witte rand – te vormen. Het toetreden van W.F. de Gaay Fortman tot dat 
kabinet leverde hem tevens het fractievoorzitterschap van de arp in de senaat op. Als adviseur 
van het partijbestuur steunde hij in die periode ook de ontwikkeling naar het cda, hoewel hij 
zich ervan bewust was dat dat niet de progressieve partij zou worden waarvan hij in de jaren 
zestig had gedroomd. Dat verklaart mede zijn afstandelijke houding tegenover de partij na 
zijn ministerschap.

Tijdens de ingewikkelde formatie van 1977 was hij een verklaard voorstander van een 
tweede kabinet-Den Uyl. Toen dat er niet kwam, trad hij desondanks als minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid toe tot het kabinet-Van Agt-Wiegel. Zo kwam hij in zijn eigen 
woorden terecht op de goede plaats in het verkeerde kabinet. Niet iedereen binnen de vak-
beweging kon daar begrip voor opbrengen. In het kabinet kreeg hij al spoedig een moeizame 
verhouding met de minister van Financiën, Frans Andriessen, die voorstander was van een 
krachtig bezuinigingsbeleid en een drastische herziening van de sociale zekerheid.

Albeda vond dat bezuinigingen niet ten koste mochten gaan van een van de beste arbeids-
verhoudingenstelsels in de wereld. Voor hem ging het om een principiële keuze tussen een 
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consensusdemocratie en een nieuw neoliberaal denken dat de economie opnieuw wilde over-
laten aan de wolven van de vrije markt. De nieuwe Wet op de ondernemingsraden die onder 
zijn bewind werd aangenomen, beschouwde hij als een van de hoogtepunten van zijn minis-
terschap. Als dieptepunt stond daartegenover het mislukken van het bijna-akkoord met de 
sociale partners over loonmatiging in 1979. Albeda’s tegenstrever Andriessen raakte binnen 
het kabinet meer en meer geïsoleerd. Toen hij zelfs van Wiegel geen steun kreeg voor een 
harder bezuinigingsbeleid gaf hij er in het voorjaar van 1980 de brui aan.

Dat zijn eigen positie binnen het kabinet allengs sterker werd, had Albeda mede te dan-
ken aan zijn goede contacten met Ruud Lubbers, die na het dramatische vertrek van Willem 
Aantjes eind 1978 voorzitter van de cda-Tweede Kamerfractie was geworden. Lubbers, die 
moeite had de loyalisten in zijn fractie in het gareel te houden, wilde op de hoogte zijn van de 
discussies die in het kabinet werden gevoerd. Van Agt informeerde hem daarover nauwelijks. 
Het gevolg was dat hij zich op zondagmiddagen ten huize van Albeda liet bijpraten. Af en toe 
mocht ik daar bij zijn. Lubbers leerde ervan hoe belangrijk het is dat de minister-president en 
de fractievoorzitter van zijn partij precies weten wat ze aan elkaar hebben.

Deze voorgeschiedenis verklaart Albeda’s teleurstelling toen niet hij maar Jan de Koning 
in 1982 door Lubbers werd gevraagd als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lang 
heeft hij daar overigens niet om getreurd, omdat hij algauw besefte dat zijn verhouding tot de 
nieuwe minister van Financiën, Onno Ruding, nog problematischer zou zijn geworden dan 
die tegenover Andriessen was geweest. Bovendien ontdekte hij al snel dat er voor een oud-
minister met zijn achtergrond nog heel veel andere leuke dingen te doen waren.

In 1982 ging hij werken aan de universiteit van Maastricht om een nieuwe economische 
faculteit van de grond te tillen. Als zijn interessantste baan beschouwde hij het voorzitterschap 
van de wrr in de periode 1985-1990. Als zijn belangrijkste functie beschouwde hij echter het 
voorzitterschap van de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst, dat hij vervulde van 1984-
1996. Daar kreeg hij de ruimte voor het opbouwen van een overlegstructuur, die als voorbeeld 
voor de private sector zou kunnen functioneren. Het verhinderde hem niet er daarnaast nog 
een flink aantal commissariaten en nevenfuncties op na te houden die hem in staat stelden om 
samen met zijn vrouw veel te reizen. Maar zijn grootste liefde bleef de vakbeweging, waarin 
hij groot was geworden.

Bert de Vries
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