
Partij, corps en
universiteit
Een academische graad is een
vereiste voor een topfunctie,
afkomst telt ook. Kartelvorming is
de kunst, aldus J o s  v a n H ez ew i j k.

De elite is voor sommigen
een begerenswaardig
ideaal met soms hoge
beloningen, maar voor-

al met macht en aanzien. Dit aards
paradijs is echter slechts voor enige
procenten van de bevolking wegge-
legd en dan nog met veel geluk.
Want was tot in de jaren tachtig ge-
goede afkomst bijna een must, in-
middels is een universitaire oplei-
ding nagenoeg een vereiste voor
topfuncties in openbaar bestuur en
bedrijfsleven (Volkskrant 2010)
(van Hezewijk, 1986, 1998 en 2011).

Een goede meritocratische zaak
zou je denken, ware het niet dat de
bevolking sinds de onvoorziene val
van de nieuwe economie en voor
ons landje zware financiële crisis
anders tegen de leidinggevende ca-
paciteiten van de academische elite
is gaan aankijken. Bovendien staat
een academische graad niet hele-
maal los van afkomst. Hoger opge-
leiden komen vaker voort uit gezin-
nen met hoger opgeleide ouders, en
ook in de partnerkeuze speelt hoge-
re opleiding een rol, opleidingsho-
mogamie genaamd. Bezuinigingen
zullen dit effect versterken. In ze-
kere mate is de ene aristocratie in-
geruild voor de andere.

Gegoede afkomst is bij de be-
stuurlijke elite nog altijd van groot
belang, want bijna de helft komt
nog uit ‘de betere kringen’, terwijl
dat bij de top van het bedrijfsleven
gedaald is van 83 procent in 1986
naar 19 procent in 2010. Dit is even-
wel een minimum, aangezien de
partners in de laatste onderzoeken
wegens gebrek aan informatie niet
zijn meegenomen en vrouwen een
grote rol spelen bij sociale stijging.
Alleen door het huwelijk met
kroonprinses Juliana ging Bern-
hard von Lippe-Biesterfeld een rol
spelen op het wereldtoneel. Kort-
om, een date met een vrouw uit ge-
goede kringen blijft interessant.

Vanaf de middeleeuwen siert de eli-
te zich al met academische titels en
ook heden ten dage duidt zo’n
graad zelden op een grote weten-
schappelijke interesse. Het is niet
exclusief genoeg voor een toe-
gangsbewijs tot de elite. De univer-
siteit is meer een introductie in de
algemene waarden, normen en ri-
tuelen van de bovenklasse, waaruit
de elite gerekruteerd wordt. Boven-
dien moet je voor de juiste universi-
teit en studie kiezen. Tot in de jaren
tachtig -en dus gestudeerd voor de
oorlog- domineerden de Leidse ju-
risten en de Delftse ingenieurs.
Maar na de oorlog zat je fout op de-
ze universiteiten, aangezien Am-
sterdam en Rotterdam de scepter
gingen zwaaien bij de elites.

Een mooi vervolgopstapje op
weg naar de elite is een studenten-
vereniging – met name het studen-
tencorps. Zeker voor jongelui zon-
der goede komaf, die het benodigde
netwerk en rituelen niet met de
paplepel ingegoten hebben gekre-
gen. Nog steeds is een meerderheid
van de elite lid geweest.

Begin jaren negentig hebben de
babyboomers wel het old boys net-
work opgerold. In 1986 zegt nog 79
procent van de topmanagers uit het
grootbedrijf bevriend te zijn ge-
weest met andere topmanagers op
het corps. In 1998 is dit nog 7 pro-
cent. Voor een outsider biedt dat
meer kansen. Op de sociëteit leer je
de oeroude basisprincipes van een
mooie carrière: klap onder andere
nooit uit de school over je clan en
ben vrijgevig voor je vriendjes. Men
kan zich voorstellen dat deze prin-
cipes, in combinatie met de gemak-
zucht om te werven uit het eigen
netwerk, de elite danig inperken.

Eenmaal aan het werk, is vooral
het interne netwerk van de organi-
satie van belang. Een probleem voor
de Nederlandse bedrijfselite is ech-
ter dat de kleine Nederlandse over-
heid onvoldoende bescherming
kan bieden, zodat allerlei internati-
onale stakeholders grote invloed
uitoefenen. Hierdoor behoren onze
beursfondsen tot de minst be-
schermde van de wereld. De houd-
baarheid van Nederlandse CEO’s is
de helft van elders in de Westerse
wereld (Booz & Company), terwijl
de beloningen veelal ook maar de
helft zijn (CBS). Hoewel een inter-
nationale MBA inmiddels ook wel
tot de noodzakelijke investeringen
behoort, is er geen wereldmarkt
voor de Nederlandse bedrijfselite.

Binnenlands zorgt de ge-
ringe omvang van Neder-
land er daarentegen juist
voor dat men altijd weer

zaken met je moet doen, zodat fa-
len gemakkelijk wordt vergeven.
Een actueel voorbeeld is oud-SNS-
topman Sjoerd van Keulen die een
half jaar nadat SNS Reaal staats-
steun had ontvangen, met open ar-
men werd ontvangen als voorzitter
van Holland Financial Centre en als
commissaris bij ING. Zijn riskma-
nager kreeg onlangs nog een aan-
stelling bij WSW, de financiële
waakhond van de kwakkelende wo-
n i n g b o u w c o r p o r a t i e s.

Buitenlandse concurrentie
speelt geen rol bij de bestuurlijk eli-
te, waar kartelvorming dan ook tot
een ware kunst is verheven, ons ei-
gen poldermodel. Voor de nieuwe
aanstormende elite is vanaf de jaren
zeventig zelfs een hele nieuwe be-
stuurslaag van semi-overheidsor-
ganisaties geschapen, waar zich nu
de grootste financiële uitwassen
voordoen en klapjes vallen.

Aan de poort van de bestuurlijke
bovenlaag moet je wel eerst inteke-
nen op een politieke partij. In 1986
was nog maar een minderheid lid
van een politieke partij, inmiddels is
dat een ruime meerderheid. Politie-
ke kopstukken moeten vanwege de
kiezers zaken doen in wisselende co-
alities met een grote lotsverbonden-
heid tot gevolg. Geen wonder dat er
bij de bestuurlijke elite, anders dan
bij de zakelijke elite, in de huidige
voor ons land zware financiële crisis
geen enkele kop heeft gerold. Inte-
gendeel. Hoofdrolspelers als Gerrit
Zalm, Wouter Bos en Maxim Verha-
gen werden als vanouds binnen de
kortste keren beloond met een
mooie functie in het bedrijfsleven.
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