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ON D E RW I J S I N S T E L L I N G

L E N F . W . D E K L E R K

�
De Nederlandse samenleving wordt terecht gekarakteri-

seerd als een kennismaatschappij. Onze welvaart is in

belangrijke mate gebaseerd op de inzet van hoger opge-

leiden. Dat betekent dat aan het onderwijs, en in het bij-

zonder het voortgezet en hoger beroepsonderwijs, hoge

prioriteit moet worden toegekend. Maar het (hoger)

beroepsonderwijs (inclusief het wetenschappelijk onder-

wijs) bouwt voort op het voorafgaand onderwijs. Wil

men het beroepsonderwijs verbeteren, dan moet men er

op kunnen rekenen dat het fundament goed is. Het is dan

ook een goede zaak dat het huidige kabinet veel geïnves-

teerd heeft in het funderend onderwijs aan leerlingen van

4 tot 16 jaar. Het heeft middelen beschikbaar gesteld om

voor de onderbouw van de basisschool meer ‘handen in

de klas’ te krijgen en het heeft het Kennisnet aangelegd,

met inbegrip van computers. Het is ook een goede zaak

dat de basisvorming ter discussie wordt gesteld. Deze is

gestoeld op toegankelijkheid (ook wel omschreven als

gelijke kansen voor iedereen).Terecht wordt dit uitgangs-

punt à tort et à travers verdedigd door het kabinet. Maar

van de opzet van de basisvorming gaat ook een nivelle-

rende werking uit: een eenheidsprogramma voor alle

leerlingen. Het is opmerkelijk dat het kabinet benadrukt

dat er naast toegankelijkheid ook oog moet zijn voor

variëteit, voor individuele verschillen in capaciteit en

belangstelling en dus ook verschillen in leerbehoefte. Het

beleid is op dit punt duidelijk. In de laatste beleidsbrief

van het ministerie van OCenW,Onderwijs in stelling, wordt

opgemerkt: ‘Goed onderwijs biedt mensen kansen om

hun talenten voluit te ontplooien met inachtneming van

ieders individuele capaciteiten.Het garanderen van gelijke

kansen vergt derhalve een gevarieerd onderwijsaanbod.

Voor leerlingen met een maatschappelijke achterstand én

voor leerlingen met een voorsprong. In de komende

jaren blijft de waarde ‘gelijke kansen’ van groot belang,
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maar de waarde ‘gelijkheid’ zal moeten worden aangevuld

met de waarden ‘variëteit’ en ‘kwaliteit’. Deze drie crite-

ria zijn in alle fasen van het onderwijs aan de orde.’

Om zoveel mogelijk rekening te houden met de individu-

ele leerbehoeften van leerlingen is onderwijs op maat

nodig. Dit kan alleen gerealiseerd worden, indien gebruik

wordt gemaakt van de mogelijkheden die informatie- en

communicatietechnologie (ICT) biedt. Zoals gezegd, aan

een belangrijke voorwaarde is voldaan: de aanleg van

Kennisnet en de aanschaf van computers. Maar dit is wel-

iswaar een noodzakelijke, doch geen voldoende voor-

waarde om onderwijs op maat en van hoge kwaliteit te

verzorgen. Er zullen ook voldoende competente leraren

moeten zijn die in staat zijn met behulp van de nieuwe

media onderwijs op maat te geven. Dit vergt meer dan

het behalen van een digitaal rijbewijs.

Het is moeilijk om te voorspellen, hoe het onderwijs er

over tien jaar uit zal zien. Het is niet waarschijnlijk dat

vastgehouden wordt aan het principe dat leerlingen wor-

den ingedeeld in jaarklassen, de leerstof in vakken en de

kennis in cijfers. Ook zal er rekening mee moeten wor-

den gehouden dat lang niet iedere leerling bereid zal zijn

één lange doorlopende leerweg af te leggen. Hij of zij zal

tussentijds uit het onderwijs stappen om vervolgens

leren en werken te combineren of af te wisselen. Dit

wordt door ICT ook steeds gemakkelijker, omdat het

onderwijs daardoor niet langer aan tijd en plaats gebon-

den zal zijn. In plaats van een lineaire structuur (de door-

lopende leerweg) ligt in de toekomst een logistieke

ketenbenadering misschien meer voor de hand.Aangeno-

men mag worden dat het traditionele concept school

fundamenteel zal veranderen. De school zal als instituut

voorlopig blijven bestaan,maar de functies die een school



vervult, zullen veranderen en dat geldt ook voor de taken

van het personeel. Zo zal de docent meer als coach fun-

geren, dan als degene die kennis overdraagt. Maar er zul-

len in de school van de toekomst ook andere functies

ontstaan en daardoor ook behoefte aan andere expertise

en competenties. De vraag is, in hoeverre de lerarenop-

leidingen hiermee rekening houden.

De kritiek die op de huidige lerarenopleidingen wordt

geuit, is dat er onvoldoende evenwicht is tussen vakken-

nis en pedagogisch-didactische vaardigheden met betrek-

king tot het gebruik van ICT en het omgaan met verschil-

len. Ook is er onvoldoende afstemming tussen de oplei-

ding voor leraren basisonderwijs en die voor leraren

voortgezet onderwijs. In het algemeen geldt dat de voor-

bereiding op het docentschap in het funderend onderwijs

onvoldoende spoort met de praktijk binnen de scholen.

Om deze problemen aan te pakken, zullen de huidige

opleidingen voor leraren basisonderwijs en die voor lera-

ren voortgezet onderwijs moeten gaan samenwerken.

Ook zal het wetenschappelijk fundament onder de lera-

renopleidingen verbreed moeten worden. Hierbij gaat

het niet alleen om didactische kennis en inzichten in het

licht van onderwijs op maat, maar ook om kennis van

besturingsparadigma’s, organisatiemodellen en modern

personeelsbeleid, die op schoolniveau nodig is om te kun-

nen inspelen op de veranderingen als gevolg van maat-

schappelijke en technologische ontwikkelingen.

Het is van nationaal belang om te blijven investeren in het

onderwijs en met name in de leraren die het onderwijs

verzorgen.Via de lonen kan getracht worden het beroep
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aantrekkelijker te maken. Via upgrading en vernieuwing

van de lerarenopleidingen kan de kwaliteit van ons

onderwijs worden verbeterd. Beide zijn nodig.

Op dit moment steekt het Nederlands onderwijs nog

niet ongunstig af bij dat van de ons omringende landen.

Maar de onderwijsuitgaven zijn in Nederland de laatste

jaren gedaald ten opzichte van de welvaartsgroei en dat

terwijl het onderwijs de motor is van die welvaart. Dat

we het niet zo slecht doen vergeleken met andere landen

kan mede worden verklaard door het feit dat er in

Nederland harder wordt gewerkt. Leerlingen zitten per

jaar langer op school en de leraren geven meer uren les.

De beleidsbrief van het ministerie van OCenW,Onderwijs

in stelling, eindigt met een geruststelling. Ofschoon de

overheid reeds veel heeft geïnvesteerd in het onderwijs,

wordt in de brief gezegd:‘Ook in de komende jaren zullen

stevige investeringen in het onderwijs nodig blijven om

het onderwijs in staat te stellen met zijn tijd goed mee te

gaan. We moeten de extra middelen die beschikbaar

komen voor investeringen in het onderwijs goed beste-

den.’Wat er nog niet in de brief staat, is waar dit geld aan

besteed moet worden. Mijn antwoord luidt:Aan de lera-

rensalarissen om het beroep aantrekkelijker te maken en

aan de lerarenopleidingen om er zeker van te zijn dat het

onderwijs ook op termijn van hoge kwaliteit zal zijn.

Prof.dr. L.F.W. de Klerk is emeritus hoogleraar onderwijspsy-

chologie aan de Katholieke Universiteit Brabant en oud-rector

magnificus van dezelfde universiteit, alsmede lid van de kern-

redactie van Liberaal Reveil.



D E N OO D Z A A K V A N E E N
E U R O P E E S V E I L I G H E I D S B E L E I D

W . F . V A N E E K E L E N

�
De realisatie van een eigen Europese defensie

heeft sinds 1998 serieuze vormen aangenomen.

Tijdens de Europese Raad te Helsinki in december

1999 werd afgesproken dat de EU binnen drie jaar

50 à 60.000 militairen op de been moet kunnen

brengen voor operaties in crisisgebieden. Velen

toonden zich sceptisch over dit voornemen - in

eigen land met name in VVD-gelederen. Zou een

militaire component van de EU geen afbreuk

doen aan de (cohesie der) NAVO ? Volgens de

auteur is dit geenszins het geval, aangezien collec-

tieve verdediging aan haar blijft voorbehouden.

Het betreft juist gevallen, waarin de NAVO niet

wil optreden. Een Europese militaire operatie

vormt dan een nuttige aanvulling en versterking

voor deze organisatie.Bovendien is de totstandko-

ming van een Europese defensiecapaciteit nood-

zakelijk om de geloofwaardigheid van het

gemeenschappelijk buitenlands beleid kracht bij

te zetten.

De twintigste eeuw zal de geschiedenis ingaan als de

eeuw van twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog,

waarinAmerika zich moest inzetten om vrijheid en demo-

cratie in Europa te herstellen en te behouden. Een eeuw

ook van ideologisch gedreven expansionisme en genoci-

de, eerst van het fascisme, later van het communisme.

Veertig jaar lang - van 1949 tot 1989 - heeftWest-Europa

geleefd onder de dreiging van een massale verrassingsaan-

val van Sovjetunie enWarschau Pact. Geen wonder dat in

die periode de collectieve defensie in NAVO-verband en

onder Amerikaanse leiding absolute prioriteit had. Het is

een grote verdienste van de staatslieden in Washington

dat zij hun richtinggevende rol in de NAVO niet hebben

misbruikt om Europese ontwikkelingen naar hun hand te
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zetten.Zij leerden leven met Franse eigenzinnigheid, euro-

communisme en een Duitse Ostpolitik; zij waren voor-

stander van Europese integratie, ook al bekoelde die lief-

de enigszins als gevolg van Europees protectionisme op

landbouwgebied. Onder de paraplu van de NAVO heeft

de Europese Unie zich kunnen ontwikkelen en is de eeu-

wenoude Frans-Duitse rivaliteit overwonnen. Overigens

kwam de doorbraak naar een echte Unie pas in 1985 met

de erkenning dat een vrije interne markt de enige manier

was om de technologische concurrentie met de V.S. en

Japan het hoofd te kunnen bieden. HetVerdrag van Maas-

tricht met zijn pijler voor een Gemeenschappelijk Buiten-

lands- enVeiligheidsbeleid kwam pas toen de Koude Oor-

log voorbij was. Dus niet als antwoord op een externe

dreiging, maar als demonstratie van de vastbeslotenheid

het integratieproces ook onder gewijzigde omstandighe-

den met een herenigd Duitsland voort te zetten. Interes-

sant was dat opnieuw de V.S. de eerste waren die het

belang van een spoedige hereniging inzagen.

In de eenentwintigste eeuw zijn de omstandigheden

anders. Het probleem van Rusland is niet meer zijn sterk-

te, maar zijn zwakte. Zijn westgrens kan de rustigste wor-

den en het handelsverkeer met de EU het grootste.

Belangrijker is dat de ideologische motivatie is weggeval-

len.Als men over de frustratie van het uiteenvallen van de

Sovjetunie heen is, zal men erkennen dat aan een ‘glacis’

van invloedssferen geen behoefte meer bestaat. Interna-

tionale competitie gaat niet meer om territorium en

grondstoffen, maar om kennis, technologie en onderwijs.

Voorlopig vormt olie nog een uitzondering, maar daarvan

is Rusland exporteur en zij profiteert geducht van de

gestegen prijzen.

Dit betekent niet dat de collectieve defensie in de prullen-



bak kan. Defensie blijft een latente staatszorg en iedereen

heeft er belang bij de bundeling daarvan in de NAVO te

behouden.Wat daar totstand is gebracht voor gezamen-

lijke planning, procedures, ‘rules of engagement’ en com-

mandovoering is zo belangrijk dat zij ook zullen gelden

voor operaties die niet onder NAVO-bevel worden uitge-

voerd. Ook Frankrijk, dat niet meedoet aan de geïnte-

greerde defensieplanning en hoofdkwartieren, wil geen

afbreuk doen aan de collectieve verdediging conform

Art.V van het NAVO-verdrag. Dat blijft conceptueel

belangrijk, ook al is de praktische urgentie van collectieve

verdediging op dit moment gering.

Sedert de val van de Berlijnse Muur is de bedreiging van

onze veiligheid diffuus geworden. Bosnië en Kosovo met

hun inter-etnische en inter-religieuze conflicten zijn

belangrijker geworden dan klassieke oorlogen tussen sta-

ten. Die komen buiten Europa nog voor, met het conflict

tussen Eritrea en Ethiopië als laatste voorbeeld. Binnen

Europa gaat onze zorg meer uit naar georganiseerde mis-

daad, al dan niet in combinatie met drugshandel, illegale

immigratie, godsdienstig fundamentalisme en milieuram-

pen. Ons grootste veiligheidsbelang is een levensvatbaar

Oekraïne, want terugval onder de invloed van Moskou

zou de geopolitieke kaart van Europa tien jaar terugzet-

ten. Maar dat is een probleem van politieke en economi-

sche ontwikkeling en niet van militaire middelen. Trou-

wens, bij alle genoemde dreigingen zal de EU met haar

combinatie van politieke, economische en financiële mid-

delen meer kunnen doen dan de NAVO.

Het debat over de Europese veiligheid heeft altijd in het

teken gestaan van de Amerikaanse wens - soms zelfs eis -

dat Europa meer moest doen.Tijdens de Koude Oorlog

gold dat de bijdrage aan de NAVO, aan het eind van de

jaren tachtig verschoof het accent naar operaties buiten

de grenzen van het verdragsgebied. ‘Out of area’ was

jarenlang een taboe voor de NAVO; het is intussen wel

opgerekt ten aanzien van de Balkan, maar een NAVO-

optreden in Afrika of het Midden -Oosten is ook nu nog

onwaarschijnlijk. De Koeweit-oorlog was een ‘coalition of

the willing’ onder Amerikaans leiderschap. Om toch een

bijdrage van Europese landen mogelijk te maken, is de

West-Europese Unie in 1984 geactiveerd. De mijnenveeg-
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operatie in de Perzische Golf in 1987 was het eerste, tast-

bare bewijs dat Europa bereid was buiten het eigen conti-

nent verantwoordelijkheid te aanvaarden, wanneer belan-

gen op het spel stonden die ook voor ons van vitale bete-

kenis waren.

De EEG,nu de Europese Unie, is met horten en stoten tot

een veiligheidsbeleid gekomen en nog steeds kan men

zich afvragen, hoe reëel een Gemeenschappelijke Buiten-

lands- enVeiligheidsbeleid zal zijn. Zelf spreek ik liever van

‘beleid in het meervoud’ op een aantal specifieke terrei-

nen, waar duidelijk Europese belangen in het geding zijn,

dan van een allesomvattend beleid dat vergelijkbaar is met

de nationale buitenlandse politiek van de lidstaten. Op

den duur zal die actieradius zich uitbreiden, maar voorlo-

pig zie ik het accent liggen op de periferie van Europa.

De EEG zat jarenlang met de scheiding tussen politieke en

economische aspecten van veiligheid, die door de Europe-

se Politieke Samenwerking behandeld konden worden, en

de militaire aspecten die aan NAVO en WEU werden

overgelaten.Ook hetVerdrag van Maastricht bracht hierin

geen wezenlijke verandering: deWEU zou gevraagd wor-

den besluiten met defensie-implicaties uit te werken en

toe te passen. In de praktijk bleek van dergelijke verzoe-

ken nauwelijks sprake te zijn. De enige maal dat een ver-

zoek geformuleerd werd, betrof dit een politie-detache-

ment voor de EU-administrateur van Mostar, helemaal

geen defensie-aspect en zelfs geen militaire eenheid. De

bureaucratische verstarring was zo groot dat politiek cri-

sisoverleg en het eventuele gebruik van militaire middelen

niet tot een synthese gebracht konden worden.

Tot mijn verbazing is bij het Verdrag van Amsterdam het

woord ‘defensie’ blijven staan en niet vervangen door een

term als ‘militair’ of ‘operationeel’. Daardoor bleef het

misverstand bestaan dat de EU zich ook met de eigen ver-

dediging zou bezighouden, hetgeen juist aan de NAVO

was voorbehouden.Weliswaar bevatte Art.V van deWEU

een automatische bijstandsverplichting, hetgeen niet bete-

kende dat die in een aparte organisatie vorm zou krijgen.

Bovendien waren niet alle landen in de EU ook lid van de

WEU.



DeWest-Europese Unie heeft een nuttige rol vervuld in

een overgangsfase. Zij was tegelijk de veiligheidsdimensie

van de Europese Unie en de Europese pijler van de

NAVO. Bovendien verenigde zij alle huidige en toekomsti-

ge leden van de EU en alle Europese leden van de NAVO

aan dezelfde tafel: de permanente WEU-Raad.Weliswaar

met verschillende formele status, maar voor de politieke

consultaties maakte dat weinig uit.Vandaar mijn leuze uit

die dagen: veiligheid door participatie. In 1992 werden de

Petersberg-missies gedefinieerd: humanitaire interventie

en evacuatie van burgers, peacekeeping in de traditionele

betekenis van het woord met instemming van beide par-

tijen en de veel verdergaande missie van vredesoplegging

door gevechtseenheden.

In 1994 had president Clinton een briljant idee om

NAVO-middelen ook ter beschikking te stellen van de

WEU of een ad hoc coalitie. Daarmee zou duplicatie van

de commandostructuur voorkomen kunnen worden. Een

briljant idee, waar echter nog niets van terecht is geko-

men. Bij de top in Washington in 1999 werd gesproken

over automatische toegang van de EU tot de planningsfa-

ciliteiten van de NAVO en het bieden van de grootst

mogelijke waarschijnlijkheid dat NAVO-middelen inder-

daad ter beschikking worden gesteld, wanneer het bond-

genootschap zelf niet wil optreden (lees: wanneer de V.S.

een militair optreden aan de Europeanen willen overla-

ten). Het is echter nog steeds niet geregeld. De redenen

van dit falen waren verschillend: de Amerikaanse NAVO-

opperbevelhebber voelde er weinig voor het gezag over

zijn middelen kwijt te raken (die hij misschien bij escalatie

van het conflict weer zelf nodig zou hebben); deWEU had

voor de operatie op de Donau of in de Adriatische Zee

de grote NAVO-hoofdkwartieren niet nodig; de Turken

liggen dwars, omdat zij een band leggen met betere

betrokkenheid bij het EU-overleg; en de veel geroemde

NAVO-middelen zijn maar beperkt.Wat de EU ontbeert,

zijn de satellietinformatie- en de high tech-systemen van

de V.S.Wat de NAVO heeft, zijn de AWACS verkennings-

vliegtuigen, de hoofdkwartieren en - met steeds grotere

nadruk - de planningsfunctie.Voor Europese operaties zijn

intussen allerlei hoofdkwartieren - van multinationale

eenheden en nationaal van de grote landen - beschikbaar

gekomen, maar de planning van de NAVO in het samen-
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spel tussen Evere1 en de Major NATO Commanders in

Mons en Norfolk (V.S.) blijft ongeëvenaard. Het zou ook

vreemd zijn, wanneer EU en NAVO in een crisis met ver-

schillende plannen zouden komen.

V I E R S C E N A R I O ’ S

Clinton’s gedachte van ‘Combined Joint Task Forces’ heeft

wel de NAVO flexibeler gemaakt. Eenheden van noorde-

lijke landen kunnen ook in het zuiden worden ingezet,

maar voor een Europees geleide operatie is hij nooit

beproefd. Er is na het Dayton Akkoord over Bosnië

(1995) ook nog geen operatie geweest, waaraan de V.S.

niet hebben deelgenomen.

Thans zijn vier verschillende vormen van actie te onder-

scheiden:

1. Collectieve defensie, uitgevoerd door de NAVO met

betrokkenheid van deV.S. en Canada;

2. Vredesoperaties, waaraan deV.S. bereid zijn bij te dra-

gen. Opnieuw is de NAVO onomstreden de uitvoe-

rende organisatie;

3. Vredesoperaties, waaraan deV.S. niet willen deelne-

men. Dan zijn twee subscenario’s denkbaar:

a. Een Europees geleide operatie die gebruik

maakt van NAVO-middelen en Deputy SACEUR2

als de bevelhebber;

b. Een autonome Europese operatie zonder

NAVO-middelen, omdat de NAVO deze niet

beschikbaar wil stellen, of omdat daaraan geen

behoefte bestaat.

In beide laatste gevallen is de NAVO als zodanig niet bij de

operatie betrokken, zodat de NAVO-Raad ook niet met

de politieke leiding van de operatie kan worden belast. In

alle gevallen gaat het om dezelfde troepen.Alleen de poli-

tieke aansturing is verschillend. Partijgenoot Van Schijndel

heeft naar mijn mening ten onrechte een EU-defensie ‘een

splijtzwam in de NAVO’ genoemd3 Allereerst omdat het,

zoals eerder betoogd, niet gaat om collectieve defensie,

maar om gevallen,waarin de NAVO zelf niet wil optreden.

Dan is de mogelijkheid van een Europese actie een

belangrijke aanvulling en een versterking van de NAVO.

Een militaire capaciteit is ook nodig voor de geloofwaar-



digheid van het Europese buitenlands beleid. De crisis in

Bosnië heeft wel aangetoond dat naar een Europa zonder

militaire stok achter de deur niet geluisterd wordt. Het is

de verdienste van Tony Blair dat hij dit heeft ingezien en

bereid is geweest de Britse strijdkrachten voor dit doel in

te zetten. Zijn voorgangers waren zeer terughoudend

geweest, inderdaad uit angst de NAVO te verzwakken,

maar Blair heeft beseft dat de tijden veranderd waren.

Met het opgaan van deWEU in de EU verdwijnt ook de

anomalie dat Europa naast een politiek veiligheidsbeleid

ook nog een apart militair veiligheidsbeleid voert. Een

Europese defensiecapaciteit compliceert dus niet de

Europese besluitvorming, zoals Van Schijndel meent, maar

voegt er een dimensie aan toe, namelijk voor het geval de

V.S. het optreden aan Europa overlaten.

Uiteraard weet niemand zeker, of dat geval zich ooit zal

voordoen. Er zijn Amerikanen die zich niet kunnen voor-

stellen datWashington zich zal distantiëren van crises die

de inzet van militaire middelen noodzakelijk maken.Als zij

gelijk hebben, betekent de vergrote Europese capaciteit

een betere lastenverdeling in de NAVO. Maar het tegen-

deel is niet minder waarschijnlijk. In de verkiezingsstrijd

heeft het team van president Bush wel degelijk gesproken

over een terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Bos-

nië en Kosovo. Condoleezza Rice, nu zijn veiligheidsadvi-

seur, sprak zelfs van ‘Europa voor de Europeanen, de V.S.

voor de rest van de wereld’. In zijn uiterste consequentie

zou dat het einde van de NAVO betekenen, want Ameri-

kaans leiderschap zal alleen worden aanvaard, wanneer

Europa ook als eenAmerikaans belang wordt gezien.Maar

tegelijkertijd is het evident dat crises buiten Europa waar-

schijnlijker zijn. Met name in Azië, dat gespeend is van vei-

ligheidsstructuren, zal Amerikaanse betrokkenheid essen-

tieel blijven voor behoud van enigszins stabiele verhoudin-

gen.

Daarnaast is er het spanningsveld dat de V.S. zich onveilig

voelen voor chantage door schurkenstaten als Noord-

Korea en Irak en een verdediging willen van hun gehele

grondgebied tegen een beperkte aanval met interconti-

nentale raketten. Een Amerika dat zich veilig acht, is een

betere bondgenoot en eerder bereid tot inzet van zijn

troepen op andere continenten. Overigens moeten er
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binnen de V.S. nog keuzes worden gemaakt. Het Clinton-

model van onderschepping in de ruimte is nog niet met

succes beproefd; de laatste drie tests faalden, zij het om

verschillende redenen. De regering-Bush denkt aan het

neerschieten tijdens de lanceerfase, maar dan zal er nog

jarenlang niets concreets beschikbaar zijn. Voorlopig zal

het accent liggen op het beschermen van troepen in een

operatiegebied. Dat is ook een Europees belang, waar

Nederland vooroploopt met de aanpassing van de Patri-

ot-systemen en van het Standard Missile in de nieuwe

luchtverdedigingsfregatten. Als dit inderdaad zo blijkt te

zijn, behoeven op korte termijn geen besluiten te worden

genomen over aanpassing van het ABM-Verdrag van 1972.

Europa is nu al in staat een aantal operaties uit te voeren.

Bosnië en Kosovo zouden Europese protectoraten kun-

nen worden. Het is volstrekt onverantwoord om te zeg-

gen dat Europa niets kan. De EU-landen hebben meer

militairen dan deV.S. en leveren ook nu al het leeuwendeel

van het personeel voor vredesoperaties. Natuurlijk kun-

nen wij geen Koeweit-operatie of een strategisch bom-

bardement met kruisvluchtwapens uitvoeren. Maar als

Australië de crisis in Oost-Timor aankan, dan moeten wij

in staat zijn redelijk omvangrijke operaties uit te voeren.

Liefst zouden wij in EU- of NAVO-verband de krachten

moeten bundelen van de landen die in een concreet geval

bereid zijn op te treden, zoals in Eritrea. Het heeft mij

bevreemd dat daar geheel separaat een derde niveau

wordt georganiseerd en in dat geval niemand bezwaar

heeft gemaakt tegen een ‘autonome’ operatie van troepen

die ook in NAVO-verband inzetbaar waren.

De ware reden is dat Nederland zijn Europese partners

met meer wantrouwen benadert dan de V.S. De Gaulle

mag het uiteindelijk niet winnen van Luns. Het is een

typisch Nederlands kenmerk om iemand te veroordelen

op zijn handelen,wanneer daar beweegredenen van eigen-

belang in ontdekt worden. Inderdaad zal Parijs de Europe-

se militaire capaciteit anders bezien en de mogelijkheid

van ‘autonome’ actie meer benadrukken dan wij. Maar

Frankrijk zal het nooit alleen voor het zeggen hebben.

Dan is de bereidheid van de Fransen om zich in Europees

verband te integreren een belangrijke stap en een groot

verschil met het Gaullisme. Juist de ervaringen in Koeweit



en Joegoslavië hebben Frankrijk geleerd dat het het niet

alleen kan. De Franse bijdrage is groot en van hoge kwali-

teit, maar het interessante van de bijdrage aan Kosovo is

dat Duitsland, Frankrijk en het V.K. met ieder ruim 5.000

man gelijkelijk bijdroegen en Italië dit aantal eveneens

benaderde.Vredesoperaties vergen geen massale contin-

genten, een brigade is de maximale nationale bijdrage,

zodat het verschil tussen grote en kleine landen vermin-

dert. Ook wat dit betreft zijn de ‘headline goals’ van 15

brigades illustratief voor het multinationale karakter van

toekomstige vredesoperaties.

Multinationale eenheden zullen hopelijk ook een stan-

daardiserend effect hebben op de bewapening. Als men

met andere landen integreert, zoals het Duits-Nederland-

se legerkorps en de Brits-Nederlandse mariniersbrigade,

ligt het voor de hand dat dezelfde wapens worden aange-

schaft. De Europese defensie-industrie zal hierdoor effec-

tiever kunnen produceren. Onlangs is het proces van

fusies in een stroomversnelling gekomen. Er zijn geen

nationale kampioenen meer die zich niet over de grenzen

heen hebben verbonden. Die ontwikkeling is zeker nog

niet ten einde, maar heeft alleen zin, wanneer er ook een

Europese markt voor defensiematerieel wordt geschapen.

De ministeriële NAVO-zitting van december 2000 heeft

het merkwaardige beeld opgeleverd van Amerikaanse

druk op Turkije om niet moeilijk te doen over automati-

sche EU-toegang tot de bondgenootschappelijke planning.

Frankrijk dat aanvankelijk de ‘Zwarte Piet’ had bemachtigd

door niets te willen afspreken, voordat in Nice het Euro-

pese defensiebeleid vastere vorm had aangenomen, kon

achteroverleunen.De EU was gereed,maar de NAVO had

problemen.Turkije legde een band tussen toegang tot de

EU en Turkse participatie in het Europese overleg. Hier

heeft het verdwijnen van de WEU een negatief effect,

want de besluitvormende organen van de EU beperken

zich tot de volledige leden. Voor overleg met anderen

worden aparte organen of bijeenkomsten gecreëerd. Dat

geldt trouwens ook voor de NAVO. De Turken gaan er

dus op achteruit in vergelijking tot hun aanwezigheid in de

WEU-Raad.Misschien kan het probleem worden opgelost

door regelmatige bijeenkomsten van de NAVO-Raad en

het nieuwe politieke en veiligheidscomité van de EU dat
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onder meer de taak van de WEU-Raad heeft overgeno-

men. Zeker is dat niet, want Ankara ziet hier zijn laatste

troef om grotere betrokkenheid bij de EU te bereiken.

Dat zou ernstig zijn, want als de NAVO geen toegang

biedt tot zijn planning, zal de roep om eigen Europese

planning en dus duplicatie groter worden.

C ON C L U S I E

Het Nederlandse debat over een Europese veiligheidsdi-

mensie wordt gekenmerkt door de vraag, hoe de NAVO

het beste zijn vitaliteit kan behouden: door een Europese

bundeling met een grotere inbreng en daarmede grotere

invloed, of door voortdurende afhankelijkheid van Ameri-

kaans leiderschap en afzien van een Europees tegenwicht.

Mijn overtuiging is, dat als het in de EU niet lukt, het in de

NAVO ook niets wordt.Washington heeft in de komende

jaren meer aan een EU die geleidelijk aan meer verant-

woordelijkheid neemt in overeenstemming met zijn groei-

end economisch potentieel. President Kennedy sprak

bijna veertig jaar geleden over een structuur met twee

pijlers. Dat was toen prematuur, maar wordt nu noodza-

kelijk. De twee besluitvormingscentra in Brussel, EU en

NAVO, moeten efficiënt met elkaar kunnen omgaan. Niet

in de laatste plaats omdat anders de handelsconflicten die

voor de deur staan de transatlantische lotsverbondenheid

zullen aantasten.De regering-Bush zal nog meer dan Clin-

ton de nadruk leggen op de inhoudelijke capaciteiten van

de Europeanen. Geen woorden over headline goals, maar

daden. Geen Eurobabble, maar een Europese militaire

gereedheid om in te grijpen, wanneer het om Europese

belangen gaat. Dat vergt middelen die zowel in NAVO-

verband als in de EU inzetbaar zijn. Zeggen dat alles alleen

in de NAVO moet gebeuren, is niet meer logisch.

NO T E N

1. Gemeente nabij Brussel, waar het NAVO-hoofdkwar-

tier is gevestigd.

2. De GeallieerdeVice-Opperbevelhebber voor Europa.

3. Liberaal Reveil, no.2, april 2000, pp.58-63 en Atlantisch

Perspectief, no.4 (jg.24), pp.4-9.
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D E E U R O P E S E U N I E : V O O R U I T ,
M A A R M E T H A L V E K R A C H T

H E T R E S U L T A A T V A N N I C E .

P . J . T E U N I S S E N

�
De uitkomst van de EU-top te Nice is door

menigeen bekritiseerd als zijnde te mager. Maar

volgens de auteur is deze slotsom te somber. Er

zijn wel degelijk belangwekkende besluiten geno-

men en Europese integratie is nu eenmaal een

zeer stapsgewijs proces.Hij zal in het nu volgende

artikel de resultaten van Nice bespreken en ana-

lyseren en zal ingaan op de toekomstige vormge-

ving van de Unie. Hij zal daarbij onder meer aan-

dacht schenken aan de rol van de Commissie, het

Handvest van Grondrechten,de wenselijkheid van

een Europese Senaat en de Europese militaire

samenwerking.

Het resultaat van de Europese top te Nice is algemeen

als een beperkte stap voorwaarts aangemerkt, als een

pragmatische aanpassing om de uitbreiding van de Unie

mogelijk te maken.

- Er is overeenstemming bereikt over een herweging van

de stemmen in de Raad van Ministers en over de nieuwe

stemprocedures. Begin 2005 wordt dit van kracht. De

grote landen gaan er dan het meest op vooruit, doordat

zij elk 29 stemmen krijgen. Een Raadsbesluit is aanvaard,

als er 170 stemmen van de 237 (71,7%) voor zijn. Bij een

besluit op voordracht van de Commissie moeten deze

tevens de helft van de lidstaten omvatten, bij andere

besluiten tweederde van de lidstaten. De kleinere landen

kunnen dus niet zomaar overstemd worden door de

grote. Ook moeten zij 62% van de bevolking van de EU

vertegenwoordigen, terwille van het democratisch gehal-

te van het besluit. Bij uitbreiding van de EU-15 worden de

vereiste stemmen steeds proportioneel aangepast. In de

EU-27 moeten 258 van de 345 stemmen (74,7%) voor
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zijn. Duitsland krijgt nu de meeste invloed, gezien zijn 82

miljoen inwoners, 22% van de EU-15, 17% van de EU-27.

Nederland heeft 13 stemmen gekregen, België 12,

Luxemburg 4; tezamen dus ook 29 stemmen. Beoordeeld

naar omvang van de bevolking en de economie is dat niet

slecht bemeten. Dat Nederland een stem meer heeft dan

België betekent geen revolutie. België en Luxemburg zijn

politiek zeer verwant en hebben samen 16 stemmen. Zij

kunnen niet door Nederland worden overvleugeld. De

Benelux kan zich nog steeds als een grote EU-macht

doen gelden. Het is echter de vraag in hoeverre dit zal

gebeuren. België en Luxemburg zijn politiek meer op

Frankrijk geöriënteerd dan Nederland.

- Van de nog bestaande nationale veto’s vervalt ongeveer

de helft.Het betreft in belangrijke mate procedurele kwes-

ties, zoals de samenstelling van colleges en de benoeming

van belangrijke functionarissen. Het gaat voorts ook om

een zeer belangrijke kwestie als de keuze van de voorzitter

van de Europese Commissie.Aan het langdurige touwtrek-

ken hierover, met de kans op kleurloze compromisfiguren,

komt dus een eind.

Nationale veto’s blijven echter bestaan op belangrijke

terreinen als belastingen en sociale zaken, de agrarische

sector, immigratie en asielbeleid, de buitenlandse handel in

diensten, met het oog op de bescherming van de Franse

cultuur; en ook in deTweede en Derde Pijler, respectieve-

lijk het Buitenlands-en Veiligheidsbeleid en Justitie en Bin-

nenlandse zaken.

Dit geeft extra problemen bij de uitbreiding.Daar staat

echter tegenover dat het nationale veto tegen ‘verdiepte

samenwerking’ verdwijnt. Het zou bijvoorbeeld in de rede

liggen dat de landen van de Euro-zone op het terrein van

de belastingen en sociale zaken een verdiepte samenwer-



king aangaan. De verruimde mogelijkheden voor verdiepte

samenwerking zullen bovendien voor de lidstaten een

argument zijn om het nationale veto niet te intensief te

gebruiken, want dat zou er slechts toe leiden dat andere

lidstaten een verdiepte samenwerking willen aangaan.

- Elke lidstaat houdt een commissaris in de Europese

Commissie, totdat er 27 zijn. Dan moet het aantal terug-

gebracht worden tot minder dan 27. Er moet dus een

nieuwe regeling komen als het twaalfde Centraal-Europe-

se kandidaat-lid toetreedt. De verwachting is dat dit niet

het geval zal zijn voor 2010. Of dan een reductie bereikt

wordt via het voorgestelde rotatiesysteem staat nog niet

vast, omdat nog overeenstemming bereikt moet worden

over de uitvoering ervan. Vanuit democratisch gezichts-

punt is het een aantrekkelijke regeling, mits er voor

gezorgd wordt dat steeds ook de kleinere lidstaten vol-

doende in de Commissie zijn vertegenwoordigd. Het kan

echter tot problemen leiden voor de herbenoeming van

zeer bekwame commissarissen.

- De Europese Commissie wordt versterkt, doordat de

president van de Commissie voortaan betrokken wordt

bij de keuze van de overige commissarissen en zelf de

portefeuilles onder hen mag verdelen.Ook mag hij indivi-

duele commissarissen ontslaan, als hierover in de Com-

missie overeenstemming bestaat.

- De samenwerking in de sfeer van Justitie en Binnenland-

se Zaken is verbeterd, met name door het vervallen van

een aantal nationale veto’s en de versterking van Euro-

just, een samenwerkingsverband van de justitiële autori-

teiten van de EU-landen.

- De procedure inzake sancties tegen lidstaten die de

grondrechten schenden, wordt verbeterd. Onder meer

zullen de betrokken lidstaten door de Raad moeten wor-

den gehoord en kan de Raad het oordeel van onafhanke-

lijke beoordelaars vragen, alvorens een besluit omtrent

sancties te nemen. Bovendien zijn deze maatregelen aan

een termijn gebonden.

- Het Europees Parlement wordt uitgebreid tot maximaal

732 leden, om te voorkomen dat de vertegenwoordigin-
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gen van de kleinere lidstaten in het niet vallen. Er zal in

het Parlement overigens toch een tendens ontstaan naar

coalities van landen, terwijl de grotere fracties een poli-

tiek voordeel behouden. Ook wordt partijvorming op

Europees niveau mogelijk.Dit is van groot belang voor de

belangstelling van de burgers in de EU.Tot op heden zijn

de ‘Europese’ partijen niet meer geweest dan allianties

van nationale partijen.

- De regelingen voor het Hof van Justitie zijn herzien.Het

Hof mag aparte panels instellen voor de behandeling van

specifieke categorieën zaken. Dat maakt de dringend ver-

eiste snellere rechtsgang bij het Hof mogelijk. De Reken-

kamer mag haar samenwerking met corresponderende

autoriteiten op nationaal niveau uitbreiden, waardoor zij

slagvaardiger kan werken. In het Comité van de Regio’s

komen afgevaardigden die zelf op regionaal of lokaal

niveau een publiek verantwoordelijke functie hebben. In

het Sociaal en Economisch Comité komen ook vertegen-

woordigers van het maatschapppelijk middenveld.

In 2004 zal vooral op Duits verzoek een nieuwe IGC

plaatsvinden voor de regeling van een aantal structuur-

vragen op langere termijn: een nauwkeuriger afbakening

en bewaking van de competentieverdelingen tussen de

Unie en de lidstaten; de bindendheid van het Handvest

voor fundamentele rechten van de burgers; de vereen-

voudiging van het recht van de EU; de rol van de nationa-

le parlementen in de Unie.Dit laatste betekent dat recht-

streeks of indirect ook de eventuele instelling van een

Europese Senaat aan de orde komt.

Te Nice hebben de Europese leiders formeel op twee

niveau’s vergaderd: op dat van de Intergouvernementele

Conferentie en op dat van de Europese Raad.Uiteraard is

er een politiek verband tussen beide geweest.

De Europese Raad heeft te Nice besluiten genomen

over onder meer: de invoering op termijn van een bronbe-

lasting voor kapitaal, een jarenlang omstreden punt;de invoe-

ring van de Europese vennootschap die het voor bedrijven

veel gemakkelijker maakt op Europese schaal te opereren;de

beveiliging van maritieme transporten; de Europese militaire

samenwerking: onder meer moet in 2003 een beperkte

Europese interventiemacht operationeel worden.



De algemene toon van de commentaren op de top is dus

waarschijnlijk toch te somber, zeker indien gelet wordt

op de meningsverschillen die vooraf naar voren waren

gekomen en op de fundamentele grenzen, waarvoor de

Unie nu eenmaal staat: diverse landen, met name Groot-

Brittannië, Frankrijk, Spanje en de Scandinavische lidsta-

ten, willen soeverein blijven. De Unie blijft dus voor

onbepaalde tijd een verband van soevereine staten die

ieder een eigen opstelling ten aanzien van de EU hebben.

O P W E G N A A R D E I G C V A N 2 0 0 4

Voor de vormgeving op langere termijn van de EU moet

bedacht worden dat de klassieke gedachte van het fede-

raal Europa is ontstaan onder invloed van de uitzonderlij-

ke omstandigheden van twee wereldoorlogen in 30 jaar

tijd, de economische depressie van de jaren dertig, de na

1945 volgende Koude Oorlog en Amerikaanse hegemo-

nie over Europa, waarbij de V.S. aandrongen op Europese

eenwording, alsmede van de na-oorlogse behoefte aan

een snel Europees herstel. Met de successen van de

Europese samenwerking en het wegvallen van de boven-

genoemde omstandigheden is de betekenis van de natio-

nale staat weer sterker geworden, niet alleen voor de

grotere landen. De Eenvormige Europese Akte van 1986,

met als belangrijkste doel de realisering van de binnen-

markt (het ‘Europa ’92’-programma), kwam tot stand

onder de druk van de economische achterstand op de

V.S. en Japan; hetVerdrag van Maastricht in reactie op het

einde van de Koude Oorlog en de Duitse hereniging.

Alleen bij sterke impulsen worden nog grote stappen op

het gebied van de integratie gezet.

Het klassieke federalisme is niet verdwenen, met

name niet in Duitsland, Italië en de Benelux, en binnen de

christen-democratische politieke partijen, maar het staat

duidelijk zwakker dan aan het begin.Tegelijk bevestigt de

top van Nice dat geen lidstaat overweegt de EU te verla-

ten, of te berusten in stagnatie.

De Engelse auteur Alan S. Milward heeft in zijn gron-

dige studie The European Rescue of the Nation-State uit-

eengezet dat ook in de jaren ’40 en ’50 bij de meeste

Europese politici het behoud van de levensvatbaarheid

van de nationale staat voorop heeft gestaan. Tegelijk

waarschuwt hij tegen de opvatting dat thans de grenzen

van de Europese integratie bereikt zouden zijn. Een ver-
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dere uitbouw acht hij zeer wel mogelijk en zelfs waar-

schijnlijker dan een terugval naar verhoudingen van voor

de oprichting van de Gemeenschappen.1

In de toekomst zal de uitbouw van de EU echter

moeilijker verlopen en met de verdere uitbreidingen zul-

len de verschillen tussen de lidstaten wat betreft hun

belang bij de EU en de politieke voorkeuren van de bevol-

king mogelijk toenemen. Het is echter opvallend dat in

alle EU-landen en ook in de kandidaat-landen de regerin-

gen overtuigd zijn van de noodzaak van een verdere uit-

bouw van de EU.De tegenstand komt vooral uit een aan-

tal nationale electoraten, zoals in Engeland en Denemar-

ken; van politieke leiders op regionaal niveau, zoals in

Duitsland; en van belangengroepen.

Wat het laatste betreft is in de eerste plaats de vak-

beweging van belang. Deze houdt vast aan nationaal

werkgelegenheids- en inkomensbeleid en aan nationale

sociale voorzieningen. De industrie en de dienstensector

zijn weliswaar kien op nationale vestigingsvoordelen,

maar zij zijn bovenal overtuigd van de waarde van de

grote Europese markt. De agrarische sector is sterk van

de EU afhankelijk, maar is minder of niet geïnteresseerd

in democratie op Europees niveau. Het zou immers tot

een afbraak van de Europese agrarische subsidies leiden.

Onder meer de Franse agrarische lobby insisteert op het

behoud van het nationale veto in deze sector en is tegen

de verlening van een medebeslissingsrecht aan het Euro-

pese Parlement inzake de agrarische prijzen en subsidies.

Het is een misvatting te menen dat de kiezer in meer

democratie in de EU geïnteresseerd is.Wat de publieke

steun voor de uitbreiding van de EU betreft, deze ligt in

Nederland krap boven de 50%, in de EU-15 daaronder! 2

Een referendum over deze kwestie zou zeer riskant zijn.

De EU zal in het algemeen zeer stapsgewijs worden uit-

gebouwd. Een versterking van het federalisme ligt niette-

min in de rede, want effectieve samenwerking en heldere

regelgeving vereisen meerderheidsbeslissingen. Dat is het

incrementele federalisme van tegenwoordig. Streven naar

versterking van de EU, ook al is niet precies duidelijk

waar het eindpunt ligt, anders dan bij de ‘steeds nauwere

unie van de Europese volken’ uit deVerdragen van Rome.

Belangrijk is dan vooral een inhoudelijke overeenstem-

ming, waardoor meerderheidsbesluiten mogelijk worden.



Daarom moet toch zoveel mogelijk worden vastge-

houden aan de supranationale methodes en constructies

die van de aanvang af zijn gekozen, ook al zal algemene

overeenstemming op deze basis vaak laat tot stand

komen, achter de ontwikkelingen aan.

Van belang is voorts dat veel meer gedaan moet wor-

den voor versterking van de Europese dimensie in het

onderwijs en de kennis van Europese talen. Het is een

curieuze situatie dat zelfs veel Europese politici en poli-

tieke leiders niet zonder tolken met elkaar kunnen spre-

ken. En ook aan de universiteiten en hogescholen is de

kennis van Europese aangelegenheden gering. Terecht

heeft de IGC besloten tot een verhoogde activiteit op dit

terrein.

Nu een aantal hoofdkwesties voor de toekomst.

D E R O L V A N D E E U R O P E S E C OMM I S S I E

Deze heeft in principe twee kanten: de interne en de

externe. In beide gevallen gaat het vooral om de verhou-

ding van de Commissie tot de Europese Raad en de Raad

van Ministers.Vast staat inmiddels dat de Commissie voor

onbepaalde tijd niet zal uitgroeien tot de regering van de

EU, zoals met het federalistische concept van de jaren ’50

werd beoogd, althans mogelijk werd gemaakt. De Com-

missie blijft in ieder geval ondergeschikt aan de Europese

Raad en voorlopig ook aan de Raad van Ministers.

Dit gezegd zijnde, is het toch noodzakelijk dat de

Commissie zo sterk mogelijk blijft, omdat zij bij uitstek

van belang is om de lidstaten te controleren, een tegen-

wicht tegen hen te bieden en eenheid van recht en

bestuur in de Unie te bevorderen.

Men kan deze overwegingen niet afdoen met de

vooral in Engeland gehoorde stelling dat de Commissie in

feite teruggebracht is tot een executief apparaat. In de

eerste plaats is dat niet waar, gezien de legislatieve en

controlerende taak van de Commissie. In de tweede

plaats maakt het een groot verschil, of een executief

apparaat te dienste staat van een eenvormige regering,

die onderlinge samenhang vertoont, dan wel van een

instelling als de EU, die een heterogene politieke top

heeft. In het eerste geval staat de regering zelf garant

voor de cohesie van het beleid. In het tweede geval zijn

extra voorzieningen nodig om de samenhang in de uit-

voering van het beleid te verzekeren. Gelukkig is de IGC
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deze richting ingeslagen met de versterking van de positie

van de voorzitter van de Commissie, zijn recht de porte-

feuilles onder de commissarissen te verdelen en zo nodig

individuele commissarissen te ontslaan. Ook de beper-

king van het aantal commissarissen kan het behoud van

kracht van de Commissie betekenen. Daar staat tegen-

over dat de IGC geweigerd heeft de Commissie tot poli-

tieke tegenpool van de Europese Centrale Bank te

maken. Die rol wil de Raad voor zich reserveren.

Wat betreft de externe vertegenwoordiging naar buiten

van de Gemeenschap, dat wil zeggen: de Eerste Pijler van

de Unie, heeft de IGC de bestaande spanningen laten

bestaan. Het buitenlands- en veiligheidsbeleid is in de

afgelopen jaren in aanzienlijke mate naar de Gemeen-

schap getrokken, omdat het GBVB in hoge mate van eco-

nomische instrumenten gebruik maakt. De Europese

Commissie heeft daarom naar voren gebracht dat haar

bevoegdheden op dit punt moeten worden uitgebreid,

dat de heer Solana aan de Commissie moet worden toe-

gevoegd en dat de president van de Commissie en de

Commissaris voor externe betrekkingen, Patten, een

belangrijker internationale rol moeten krijgen. Voor de

regeringen van de grotere landen, die hier duidelijk vast-

houden aan de intergouvernementele benadering, is deze

rol van de Commissie taboe en is het zeker aanvaardbaar

dat de heer Solana een aantal eigen secretariaten heeft:

één voor de Raad, één voor het GBVB, één voor het vei-

ligheids- en defensiebeleid en één voor het Stabiliteits-

pact voor Zuidoost-Europa. Daarmee ontstaat echter

een nieuwe bureaucratie tegenover de Commissie.

Een overeenkomstige kwestie doet zich voor ten

aanzien van Justitie en Binnenlandse Zaken. Hoewel hier

een begin is gemaakt met besluitvorming bij meerderheid

en de rol van de Commissie in deze pijler sterker is

geworden, houden de lidstaten aan hun soevereiniteit

vast. Als het beleid inzake visa en immigratie van de

Derde Pijler wordt overgeheveld naar de Eerste, zoals

mogelijk is gemaakt door het Verdrag van Amsterdam,

zullen de lidstaten toch de sterkste stem willen behou-

den.

Juist bij het debat over de rol van de Commissie

blijkt, hoe hard de strijd over de structuur van de Unie

nog steeds is. Het ziet er voorlopig echter niet naar uit



dat de Commissie aan het langste eind zal trekken, want

zij heeft hier vooral de grotere landen tegen zich.

D E B E VO EGDH ED EN VAN UN I E EN L I D S T A T EN

EN H E T HANDV E S T V AN G RONDR E CHT EN

Inzake de afbakening van bevoegdheden tussen de Unie

en de lidstaten heeft de IGC gelukkig het zware woord

‘constitutie’ vermeden, hoewel met name Duitsland en

Commissievoorzitter Prodi voor de opstelling van een

dergelijk document zijn. Het opstellen ervan zal tot grote

problemen leiden. Een Europese constitutie moet aan-

vaardbaar zijn voor zowel de voorstanders van het klas-

sieke federalisme als voor de tegenstanders; voorts zowel

voor landen met een centralistische bestuurstraditie,

zoals Frankrijk, als voor landen met gedecentraliseerd

bestuur, zoals Duitsland en Engeland. Bovendien kan zij

niet meer dan een tijdgebonden document zijn. Dat

maakt het afbakenen van verantwoordelijkheden tussen

de verschillende bestuurslagen heel moeilijk. Ook zal een

constitutie geen doorbraak kunnen brengen op terrei-

nen, waar geen politieke overeenstemming bestaat, zoals

de algehele afschaffing van de nationale veto’s, dat wil zeg-

gen aanvaarding van de gedachte van het federaal Europa.

De problemen zitten aan alle kanten. Niet minder

belangrijk dan het Franse nationalisme is de kwestie van

het Duitse federalisme. De Duitse deelstaten hechten

zeer aan hun bevoegdheden op de terreinen van econo-

mie en financiën, verkeer, cultuur, onderwijs en immigra-

tie. In het verleden heeft onder meer de sterk christen-

democratische deelstaat Beieren Europese regelgeving

kunnen tegenhouden door te dreigen met intrekking van

steun aan de Bondsregering, zowel op partij-politiek

niveau als binnen de Bondsraad. Zij is nog steeds een

onopvallende, maar geduchte speler op het Europese

veld. Onder leiding van politici als Strauss en Stoiber is

Beieren sinds de jaren ’60 een van de industriële zwaar-

tepunten van Europa geworden. Daarom zal het niet snel

afstand van de regionale bevoegdheden doen, noch aan

de regering in Berlijn, noch aan de EU, in het kader van

een Europese regeling.

Democratische constituties zijn moeilijk te verande-

ren. Bij een Europese constitutie zal het niet anders zijn.

Vandaar het gevaar dat men zichzelf met een dergelijk

document de pas afsnijdt.Wil men dit vermijden, dan zal
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de op te stellen tekst het nodige open moeten laten en

niet te pretentieus moeten zijn.

Het is de bedoeling dat het Handvest van Grondrechten,

dat te Nice in politieke zin is aanvaard, opgenomen wordt

in een toekomstige Europese grondwet.Van diverse zij-

den is al opgemerkt dat het document dan eerst moet

worden gereviseerd. Het is vooral een algemene verkla-

ring van beginselen en in veel opzichten ongeschikt voor

rechtstreekse toepassing in de praktijk. Men zie bijvoor-

beeld de bepaling van Art.5 dat er geen gedwongen

arbeid mag zijn. Zijn taakstraffen dan verboden? Boven-

dien ontbreekt een voorziening voor een efficiënte

rechtsgang. De burger moet zich tot het Hof van Justitie

van de Gemeenschappen wenden,maar daartoe is vereist

dat hij eerst tot in hoogste instantie bij de nationale rech-

ters zijn recht heeft gezocht. Dat is een erg lang voortra-

ject.

De gedachte van een constitutie en een handvest zijn

vooral afkomstig uit de politieke hoek. Het ging er om

grondlijnen van de toekomstige structuur van de Unie af

te bakenen en haar legitimiteit tegenover de burgers te

versterken. Onder meer zou het handvest de burgers

een juridische basis moeten geven om te procederen

tegen de EU. Rechten van de burgers moeten echter dui-

delijk gedefiniëerd zijn en er moeten goede procedurele

voorzieningen zijn.

E E N E U R O P E S E S E N A A T ?

Een volgende kwestie betreft de rol van de nationale par-

lementen en de eventuele instelling van een Europese

Senaat. De volgende functies zijn daarbij in discussie

gebracht:

- Het controleren van de Raad van Ministers, waar het

Europese Parlement geen macht daartoe heeft: in de

Tweede en Derde Pijler; mogelijk ook in sommige

delen van de Eerste Pijler.

- In het algemeen: het bewaken van het subsidiariteits-

beginsel.

- Het controleren van het Europese Parlement en het

optreden als onderdeel van de wetgevende macht

van de EU.

- Dit leidt tot de kernvraag: moet de Senaat geöriën-

teerd zijn op het Duitse of Amerikaanse systeem, als



dragend element van een federatie, of moet zij de

suprematie van de lidstaten over de Unie belichamen,

zoals de Europese Raad?

Bij het beoordelen van de wenselijkheid van een Senaat

komen veel nadere vragen en contraire aspecten aan de

orde.Tijdens de debatten van oktober j.l. over de rege-

ringsnota Staat van de Europese Unie heeft een belangrijk

deel van de Tweede Kamer zich terecht kritisch over de

instelling van een Senaat uitgelaten.Deze wordt al snel de

concurrent van het Europese Parlement, hetgeen tot

onduidelijkheid en een verzwakking van de Unie leidt.Vol-

gens de oorspronkelijke opzet van de Unie moet de Raad

van Ministers op de lange termijn de Europese Senaat

worden. Sinds 1974 staat de Unie bovendien onder lei-

ding van de Europese Raad die over de structuur van de

EU moet waken en alleen bij unanimiteit beslist. Een

Senaat als vertegenwoordiger van deelstaten is alleen zin-

vol in relatie tot een federale regering.

Het is dus logischer vast te houden aan de traditione-

le gedachte van versterking van de rechten van het Euro-

pese Parlement, ook in de Tweede en Derde Pijler, dan

twee parlementen in te stellen. Daar komt bij dat de

Senaat over vetorechten zou willen beschikken, zeker als

het gaat om de bescherming van het subsidiariteitsprinci-

pe. Hij zou ongetwijfeld geneigd zijn deze te gebruiken.

Ook in Duitsland staat de Bundesrat vaak tegenover de

Bundestag en dus ook tegenover de regering. Dat heeft in

de jaren ’90 tot aanzienlijke vertragingen geleid in de

besluitvorming over financiële hervormingen ten behoe-

ve van de hereniging.Voorts mag worden bedacht dat het

subsidiariteitsbeginsel ook inhoudt dat de taken en

bevoegdheden van de Europese instellingen moeten wor-

den versterkt als dat nodig is. Het bestaan van een Senaat

moet daar niet op gespannen voet mee staan.

Een volgend aspect betreft de rol van een Senaat in

de Tweede Pijler. Engeland wil geen Europese parlemen-

taire invloed op de militaire samenwerking. Het maxi-

mum dat tot op heden is aanvaard, is dat deWEU-assem-

blee, die uit afvaardigingen van nationale parlementen

bestaat, tot nader order werkzaam blijft. Maar Ierland,

Oostenrijk en de Scandinavische EU-landen zijn geen lid

van de WEU. Hoe verhoudt dit alles zich tot een in te

stellen Europese Senaat? Zou deze óók buiten deTweede
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Pijler moeten blijven? Dat zou haar betekenis sterk

beperken.

De Duitse minister Fischer heeft opgemerkt dat de

instelling van een vertegenwoordiging van nationale par-

lementen gewenst is om de parlementen van de lidstaten

nauwer bij het werk van de EU te betrekken en een

Europese politieke consensus te bevorderen.De nationa-

le parlementen werken nu onafhankelijk van elkaar, vol-

gens eigen prioriteiten, en het zal nog lang duren eer de

Raad van Ministers een Senaat kan worden. Fischer heeft

echter niet kunnen aangeven, hoe moet worden voorko-

men dat een Senaat, waarin de parlementen van alle EU-

landen vertegenwoordigd zijn, zou dienen tot versterking

van de positie van de lidstaten tegenover de EU. Het is

ook nog een vraag, in hoeverre de nationale parlementen

zich iets aan elkaar gelegen willen laten liggen. Zal het

Engelse parlement zich neerleggen bij meerderheidsbe-

sluiten van een Europese Senaat die tegen de Engelse op-

vattingen ingaan? Zo niet, dan zal dat sterk afbreuk doen

aan de betekenis van het instituut.

Men zou daarom kunnen overwegen aanvankelijk niet

verder te gaan dan bescheiden stappen zoals de instelling

van interparlementaire werkgroepen, voor onderwerpen,

waarover het Europese parlement nog geen beslissings-

recht heeft. Deze zouden óók aan het Europese Parle-

ment moeten rapporteren.Want het Parlement mag wél

over alle aspecten van de EU zijn mening geven en naar

verruiming van zijn bevoegdheden streven.

Het is nog niet duidelijk dat de instelling van een

Senaat, in combinatie met de opstelling van een ‘grond-

wet’, onderwerp van verdiepte samenwerking zou kun-

nen zijn. Dat zou immers neerkomen op een keuze voor

versnelling van het streven naar een federatie, althans

door een aantal lidstaten.Het is goed denkbaar dat ande-

re lidstaten zich daartegen zouden verzetten en gebruik

zouden maken van het collectieve veto dat tegen verdiep-

te samenwerking kan worden uitgeoefend.

Als het gaat om het bevorderen van een politieke

consensus door beraad tussen vertegenwoordigers van

nationale belangen, zou men ook kunnen denken aan een

versterking van de rol van het Comité van de Regio’s en

het Economisch en Sociaal Comité. Deze hebben welis-

waar een andere taak, maar in hun vergaderingen komen

toch veel nationale gezichtspunten naar voren en de



onderwerpen, waarmee zij zich bezighouden, zijn van

groot belang voor de Unie.

Het probleem komt weer anders te liggen, als zou

blijken dat instemming met overleg over een op te rich-

ten Senaat in feite al een stuk wisselgeld is geweest,waar-

mee van andere EU-landen concessies zijn verkregen

voor het verdrag van Nice, met name inzake de ‘verdiep-

te samenwerking’, de stemmenverhoudingen en besluit-

vorming in de Raad van Ministers. Dit zou betekenen dat

het punt niet meer van de agenda kan worden geschrapt

en waarschijnlijk ook, dat het overleg erover tot enig

concreet resultaat moet leiden.

Hoe dan ook is het gewenst dat de positie van een

eventuele Senaat zorgvuldig wordt geregeld, dat hij

slechts een consultatieve status zou krijgen en dat zijn

bestaan de uitbreiding van de bevoegdheden van het

Europese Parlement niet zou mogen belemmeren. Van

groot belang is ook dat een op te richten Senaat toepas-

sing van de formule voor ‘verdiepte samenwerking’ niet

zou mogen bemoeilijken. Ook op dit punt zou duidelijk-

heid moeten worden geschapen.

Minister Fischer heeft in zijn uitspraken over een

Europese Senaat verwezen naar deV.S. en de Bondsrepu-

bliek. Deze vergelijking gaat echter mank in zoverre de

Amerikaanse Senaat en de Duitse Bondsraad totstand

zijn gekomen als onderdeel van een reeds bestaande,

respectievelijk een overeengekomen politieke eenheid.

Dit maakte het beter mogelijk hun taken en bevoegdhe-

den in één constitutioneel kader in te passen.

E U R O P E S E M I L I T A I R E S AM E NWE R K I N G

De documenten van Nice geven aan dat de te Helsinki

vastgestelde doelen voor de sterkte van een Europese

interventiemacht nog niet zijn bereikt. Tot nader order

blijft de EU voor grotere operaties en voor peace enfor-

cement afhankelijk van de NAVO/V.S. De verhouding tus-

sen beide is te Nice nog niet geregeld. De Amerikaanse

bezwaren tegen het Europese project waren geformu-

leerd door de Amerikaanse minister van Defensie,

Cohen, tijdens een NAVO-bijeenkomst te Birmingham,

vorig jaar oktober, en een rede van begin december.

Cohen waarschuwde met name dat de NAVO een muse-

umstuk zou worden, als de EU geen gebruik maakt van de

planningsfaciliteiten van de NAVO, waar overigens veel
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Europese officieren werkzaam zijn; als voorts de Europe-

se bondgenoten zouden weigeren mee te werken aan

een actualisering van de ministeriële richtlijnen van de

NAVO van 1998 voor crisisbeheersingsoperaties en als

er geen gemeenschappelijke force planning meer zou zijn.

De NAVO wordt bovendien uitgehold, als aan de Europe-

se interventiemacht middelen worden toegewezen die al

een crisisbeheersingstaak (niet-artikel 5-taak) voor de

NAVO hebben en zeker als zij ook een verdedigingstaak

(artikel 5-taak) hebben en de EU bovendien autonoom

wil beslissen over hun inzet.

Te Nice was een Amerikaans-Europees akkoord over

de planning en besluitvorming in de maak, waarbij alleen

kleine operaties buiten NAVO-kader zouden worden

voorbereid. Dit is echter door Turkije tegengehouden uit

onvrede over de beperkte stem van de kandidaat-EU-lan-

den bij Europese operaties en over het uitblijven van het

Turkse lidmaatschap van de EU.

Engeland heeft zich verzet tegen toepassing van de

formule van ‘verdiepte samenwerking’ op militair terrein.

Daarmee is een continentaal-Europese constructie onder

Franse leiding de pas afgesneden.Het risico van de huidige

intergouvernementele opzet van de militaire samenwer-

king is echter dat impasses kunnen ontstaan: dat sommige

Europese landen binnen de NAVO-Raad een NAVO-

optreden blokkeren, terwijl andere binnen de EU-Raad

een Europees optreden tegenhouden. Dit risico zal overi-

gens worden beperkt, als de planning en besluitvorming in

NAVO-kader plaats vinden, met het recht voor Europa

om zelf actie te ondernemen als de NAVO/V.S. daarbuiten

willen blijven. Ook is het omgekeerde van toepassing, dat

op deze wijze tekorten aan coördinatie, zoals rond het

Amerikaanse voornemen tot wapenleveranties aan Ethio-

pië en Eritrea, beter kunnen worden voorkomen.

Zou president Bush jr. inderdaad deAmerikaanse pre-

sentie op de Balkan en mogelijk ook elders in Europa wil-

len beperken, dan moet echter rekening worden gehou-

den met een versterking van de tendensen naar meer

Europese militaire autonomie.

S P A N N E N D E J A R E N O P K OM S T

Al met al is duidelijk dat de EU in de komende jaren voor

ingrijpende vraagstukken staat. Het is dan inderdaad van

belang, of de politici en burgers denken in termen van



een op te bouwen federaal Europa, dan wel van een Euro-

pa van staten. In het eerste geval is het beter mogelijk tot

een heldere en efficiënte opzet van de Unie te komen.

Maar dan moet er wel voldoende eensgezindheid zijn

over het te voeren beleid.Wat dit laatste betreft is er nog

veel reden tot twijfel, gezien de bestaande verschillen in

intern en extern beleid van de lidstaten. Een belangrijk

psychologisch aspect is dat Frankrijk zich sinds de top

van Nice tegenover Duitsland in het defensief voelt en

dus extra op zijn eigen belangen let.

Een Europese federatie kan niet worden doorge-

drukt. Er zijn nog tal van nationale veto’s, waaronder het

veto tegen wijziging van de Europese verdragen. Boven-

dien is er een collectief veto tegen verdiepte samenwer-

king; Engeland, Frankrijk, Spanje en kleinere landen

beschikken over voldoende stemmen en invloed om deze

te kunnen blokkeren. Het is dus ook niet mogelijk dat

Duitsland met een aantal kleinere landen in West- en

Centraal-Europa een eigen federatie opbouwt, tenzij het

eerst het Unie-verdrag opzegt of krachteloos maakt. Dat
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zou uiteraard een zeer schadelijke ontwikkeling zijn, voor

heel Europa, inclusief Duitsland zelf. Aan de andere kant

kan Frankrijk niet steeds de boot tegenover Duitsland

afhouden, want dat gaat in ieder geval ten koste van de

Franse en de Europese economie en het externe beleid.

Het zal ook de Franse betrekkingen met veel kleinere

EU-landen schaden, omdat deze belang hebben bij een

voortgang van de integratie. Beide landen zijn daarom tot

elkaar veroordeeld en het tempo van hun samenwerking

is beslissend voor dat van de Europese integratie.

NO T E N
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�
Bij de jaarwisseling van 1999 op 2000 prezen we

ons nog gelukkig bij het lezen van NRC Handels-

blad: het liberalisme staat in het Zenith. Opge-

wekt en vol inspiratie konden we de nieuwe eeuw

in. Maar nog geen twaalf maanden later, bij de

jaarwisseling van 2001, leek de situatie omge-

keerd. Een nieuwe groep ‘conservatieven’,

bestaande uit een enkele teleurgesteldeVVD’ers,

uitte onder aanvoering van Andreas Kinneging,

voormalig medewerker van de Teldersstichting,

via diverse dag- en weekbladen ongezouten kri-

tiek op de liberale VVD. Zij maken zich zorgen

over de teloorgang van de samenleving waar libe-

ralen zich niet tegen verzetten en stellen daarte-

genover een ‘rebelse’ conservatieve beweging. En

VVD-lid Edwin van de Haar was in Liberaal Reveil

en NRC Handelsblad ook al niet lovend over de

mate,waarin deVVD haar beginselen waarmaakt.

De echte laatste maand van de eeuw bracht een

slot vol ongerijmdheden en zelfs onjuistheden. Er

was wel één troost en dat was geen schrale: de

VVD bleek nummer 1 in peilingen. Maar dat is

geen reden kritiek naast je neer te leggen en er

niet dieper op in te gaan.

De VVD verslonst in ideologisch en inhoudelijk opzicht

en heeft dientengevolge niets te melden. De partij zou

daarom weer herkenbaar rechts moeten worden. De

VVD zou niet zo pragmatisch moeten zijn, het liberaal

gedachtegoed niet moeten verkwanselen. Meningsver-

schillen moeten niet worden verdoezeld, discussie dient

te worden aangewakkerd, in plaats van te worden verme-

den.Althans, dat was de strekking van Van de Haars arti-

kel in het vorige nummer van Liberaal Reveil. En hij deed
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voorstellen ter verbetering, zoals een rechtsere profile-

ring en een academische liberalismetest voor kandidaat-

volksvertegenwoordigers.

Wie kritiek geeft en om discussie vraagt, mag tegengas

krijgen. Is de VVD immers niet de meest succesvolle

politieke beweging van de afgelopen 10 jaar, wellicht veel

langer - electoraal en inhoudelijk? Sinds de jaren vijftig

groeit deVVD continu.Tegelijkertijd ontstond een steeds

grotere inhoudelijke invloed. Sinds de val van het kabinet-

Den Uyl heeft geen partij langer regeringsverantwoorde-

lijkheid gedragen. En de invloed tijdens de laatste regeer-

periodes is zo verstrekkend dat soms zorgelijk wordt

gesproken van een ‘neoliberale wind’ die tot in andere

partijen waait. Kandidaat-partijvoorzitters van de PvdA

onderbouwen hun ambities met de stelling dat hun partij

‘onder het juk’ van deVVD leeft.

Paars is wel heel erg blauw. Dan is het vreemd de partij

die dat bereikte, nu te verwijten ‘niets te melden’ te heb-

ben en zelfs niet herkenbaar te zijn.Waarom dan toch

een litanie van klachten? Schone schijn zou bedriegen.

‘Zwakke punten zijn er om te verbeteren’ isVan de Haars

opgewekte slotwoord.Dat is waar.Maar mijn conclusie is

dat zijn artikel aanwijsbare onjuistheden bevat. Daarnaast

is het op diverse punten innerlijk tegenstrijdig.

R E C H T S O F L I N K S ?

Eén van de zaken dieVan de Haar bepleit, is een politieke

positionering die de VVD herkenbaar ‘rechts’ maakt. Dat

is minder een inhoudelijk verwijt, maar lijkt gebaseerd op

marketing- of PR-overwegingen.Maar herkent het electo-

raat zich wel in die ouderwetse tegenstelling van links en

rechts, zoals wordt beweerd? Uit verschillende onder-



zoeken kun je verschillende zaken afleiden.Nieuwe gene-

raties maken andere, niet-traditionele afwegingen. In de

jaren zeventig en tachtig warenVVD en CDA in electora-

le zin communicerende vaten.Wat de VVD won, kwam

van het CDA (en soms omgekeerd).Voor PvdA en D66

gold hetzelfde.Tegenwoordig is het electoraal krachten-

veld een ander,met een zo klein CDA.De christendemo-

craten worden vooral gesteund door de (verzuilde)

oudere generaties. Hoe anders is het met hun

(klein)kinderen. De winst van de VVD komt nu uit het

hele politieke spectrum, vooral van de jongste generaties.

Voor hen is het niet meer dezelfde keuze tussen links- of

rechtsaf, omdat de begrippen niet meer hetzelfde onder-

scheid aanduiden.Tegenwoordig kijk je niet gek op, wan-

neer iemand bekent te twijfelen tussen GroenLinks en

VVD. Hooguit, zoals ik onlangs meemaakte, tussen SP en

VVD.Het is voor alle politieke partijen (een enkele uitge-

zonderd) niet verstandig de oude stellingen te betrekken

en ze tot bolwerken van links en rechts om te werken.

Dat maakt deVVD louter herkenbaar voor een beperkte

groep kiezers.

Daar hoort een politiek-inhoudelijke argument bij: gang-

bare politieke opvattingen zijn flink veranderd. Zie de

hoofdredactionele opmerking van NRC Handelsblad. Dat

bevalt niet iedereen, maar het ontkennen doet niemand.

Er is geen politieke polarisatie meer. De VVD groeit als

kool. Het CDA bezint zich in de oppositiebanken op haar

nieuwe opdracht, maar ondersteunt als oppositiepartij

90% van het ‘neo-liberale’ kabinetsbeleid. Erfvijanden

VVD en PvdA zitten gezamenlijk in een kabinet. De

aftocht van voormalig socialisten loopt via de voor libera-

len zeer herkenbare ‘Derde Weg’. Kijk naar de politieke

strategie van de PvdA - de partij die haar ideologische

veren afschudde en na 1989 een gedaantewisseling

onderging. Toegegeven, het had allemaal eerder gekund.

Beter laat dan nooit, is een cliché dat ook hier opgaat.De

PvdA leent uit andermans receptenboek en slaagt er

soms in de handel te verkopen alsof het zelfgemaakte

koekjes zijn. Ze gebruikt een ‘Clintoniaanse’ strategie: het

inpikken en toeëigenen van succesvolle thema’s van de

tegenstander.

Wie mocht denken dat het om een vertrouwd, maar

L i b e r a a l R e v e i l 1 17

niet-meer-ter-zake-doende verhaal gaat, onderschat wel-

licht de betekenis ervan voor de politieke actualiteit. Zo

gaatVan de Haar voorbij aan de consequentie ervan voor

een politieke positionering. Perceptie is bepalend, ook in

de politiek.Wat ooit voor rechtse praat werd versleten,

kan nu ‘politiek correct’ zijn. Tien jaar geleden was een

politiek pleidooi voor een integratiebeleid, waarin de

Nederlandse taal en cultuur centraal staan, nog rabiaat

rechts. Inmiddels maakt erkend PvdA-ideoloog Paul

Scheffer er goede sier mee en wordt hij geprezen voor

zijn baanbrekend artikel. Als ‘links’ zo opereert, is het

moeilijk een ‘herkenbaar rechts’ profiel te hebben.

Overigens is het een internationale trend. In verschillen-

de landen bestaat er zoiets als ‘oud-links’ en komt een

vorm van New Labour op. Die Neue Mitte zeggen onze

Oosterburen. En de PvdA kent Realo’s en Fundi’s, veel

‘socialisten’ werden ‘sociaal-democraten’. Rood verschiet

van kleur. Links van de PvdA groeit niet alleen Groen-

Links, ook de SP neemt teleurgestelde socialisten op.Wat

maar aangeeft, dat sinds 1989 vooral het linkerspectrum

flink in beweging is. Het liberale blauw steekt vanzelf min-

der af, wanneer de omgevingskleuren minder contraste-

rend rood zijn. Maar waarom moet deVVD het probleem

van andere partijen tot de hare maken en een nieuwe rich-

ting in slaan? Ik denk niet, dat het verstandig is een tegen-

beweging te organiseren die typeringen als ‘nieuw-rechts’

en ‘oud-rechts’ mogelijk maakt. Laten we die begrippen

rusten en ze laten waar ze horen: in het verleden.

T E R Z I J D E

Nu iets curieus en het vermelden waard in het licht van

deze discussie.Volgens de zelfbenoemde conservatieven

rond Kinneging verliep de geschiedenis anders. De VVD

zou de afgelopen jaren behoorlijk zijn veranderd. ‘Zij is

sociaal-democratisch in haar sociaal-economische poli-

tiek, relativistisch in haar culturele, ethische en morele

houding en onrealistisch-utopisch in haar buitenlandpoli-

tiek’, tekende journalist B.J. Spruyt onlangs uit de mond

van ‘voormalig partij-ideoloog’ Kinneging op. Maar waar-

om maken linkse politici, wetenschappers en journalisten

zich dan druk over het ‘oprukkend neo-liberalisme’?

Waarom zagen politiek commentatoren een dergelijke

ommezwaai niet? Kinnegings zelfbenoemde rebellen pro-



beren het Nederlands volk opmerkzaam te maken van

deze omwenteling die niemand zag.Waarschijnlijker is dat

een persoonlijke omwenteling er voor heeft gezorgd dat

Kinneging de VVD vanuit een ander perspectief is gaan

bezien. Want wanneer hij tegelijkertijd het ‘dominante

marktdenken’ bekritiseert en stelt dat deVVD op sociaal-

economisch terrein ‘sociaal-democratisch’ is geworden,

dan vergaloppeert hij zich. Ere wie ere toekomt. Joshua

Livestro, kabinetslid van Eurocommissaris Bolkestein en

een van Kinnegings medestrijders, sluit zich aan bij het

conservatieve gedachtegoed, maar distantieert zich van

pogingen een nieuwe conservatieve partij op te richten

en blijft bij deVVD.Van de Haar zet ongenoegen dat hem

bekruipt op papier. Hulde. Dat is poging tot discussie.

Praktiseer wat je predikt.

D I S C U S S I E D A G E N

Doet deVVD te weinig aan inhoudelijk debat? Of te laat,

zoals Van de Haars artikel suggereert? Is er inderdaad

gebrek aan ‘samenhangende discussie’? De hamvraag is:

kun je dat afmeten aan discussiedagen? De genoemde

voorbeelden (normen & waarden, ICT, biotechnologie)

werden/worden, net als vele andere onderwerpen, wel

degelijk publiekelijk besproken. Dat is blijkbaar niet

genoeg: Too little, too late. De kritiek ging verder. Ideologi-

sche verwaarlozing zou ook worden gevoed door onder-

linge meningsverschillen (Europese integratie) uit de weg

te gaan, of zelfs actuele onderwerpen (Europees Veilig-

heidsbeleid) niet te bespreken.

Deze stelling wordt niet gesteund door de feiten. Het

EuropeesVeiligheidsbeleid kwam wel degelijk ter sprake

bij de genoemde discussiedag. Er werd zelfs een persbe-

richt uitgebracht, waarmee voor het thema ‘ontwikke-

lingen NAVO versus ontwikkelingen Europees Veilig-

heidsbeleid’ extra aandacht werd gevraagd en dat dus

helemaal niet werd omzeild. De stelling is feitelijk

onjuist. De voetnoot geeft als vermelding ‘waarneming

door de auteur’, daar zit het probleem. Bovendien, ik

mis de analyse wie van de Nederlandse coalitiepartners

op dit onderwerp met een lastige nationale en interna-

tionaal-politieke context het dichtst bij de eigen uit-

gangspunten is gebleven.

Even slordig was de samenvatting van de interne discus-
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sie over ‘normen en waarden’. De mythe, waarin VVD-

leden ‘met pek en veren’ bedreigd worden, werd klakke-

loos overgenomen. Volgens Van de Haar werd Klaas

Groenveld ‘persoonlijk bedreigd’ tijdens een partijraad.

Hij beschrijft de situatie alsof hij erbij was (dit keer zon-

der voetnoot). Het verhaal doet zo hardnekkig de ronde,

dat Van de Haar het blijkbaar niet nodig achtte de ach-

tergrond na te gaan. Het pastte te mooi in zijn verhaal.

Aanleiding voor de discussie over normen en waarden

was een opmerking van Frits Bolkestein om de verwijzing

naar ‘christendom en humanisme’ weer in het beginsel-

programma van de VVD te brengen. De chronologie. In

mei 1996 werd in Bussum in deelsessies gediscussieerd

en daarbij kwamen de termen ‘moraliseren’ en vooral de

‘moraliserende overheid’ voor. Dat laatste stuitte op

bezwaren (en niet zozeer ‘het uitdragen van normen en

waarden in de liberale politiek’, zoals Van de Haar

schrijft). Journalist Marcel ten Hooven was aanwezig en

schreef op 24 juni in Trouw over Groenvelds pogingen de

zaal te overtuigen. ‘Op het moment dat hij weer het

woord moraliseren in de mond neemt, reageert de zaal

met: Nee, nee, nee,’ zijn de slotzinnen in het artikel.

Dezelfde dag schreef Milja de Zwart in DeVolkskrant: ‘Als

u nog een keer het woord moraliseren in de mond

neemt, gaat u met pek en veren de deur uit, kreeg partij-

voorzitter Hoekzema zaterdag van een partijraadslid te

horen.’ Geen ander ochtendblad maakte er melding van.

Een dag later schreef HansWansink (ook in DeVolkskrant)

dat zowel Groenveld als Hoekzema beiden ‘uitgejouwd’

werden, zodra ze ‘moraliseren’ zeiden.Twee weken later

schreef Gerry van der List, toen nog medewerker van de

Teldersstichting, er in NRC Handelsblad er ook over.

Hoekzema had ‘volgens een andere krant te horen had

gekregen’ met pek en veren besmeurd de deur uit te

gaan. Informatie uit tweede hand, later zou hij dat voor-

behoud laten varen.

DeVVD stelde vervolgens een commissie in die een rap-

port moest schrijven: Liberalisme in de 21e eeuw. De anek-

dote nestelde zich in het collectief geheugen. Marcel ten

Hooven van Trouw ging er nu ook melding van maken.Op

31 oktober 1996 schreef hij voorzichtig dat ‘een spreker

kreeg van de partijraad toegevoegd dat hij: “met pek en



veren ...”’ enzovoort. Prominente VVD’ers werden niet

bedreigd, maar de partijraad leek opeens voltallig in het

oordeel.Toen werd het rapport naar buiten gebracht.Op

18 december rakelde Trouw het oude verhaal in weer iets

andere vorm op: ‘Onder algemene bijval bedreigde een

afgevaardigde een bestuurslid met pek en veren.’ Blijkbaar

was Trouw nog altijd niet zeker van de zaak en noemde

geen namen. Ook De Volkskrant schreef op 18 december

over het rapport en blikte terug op die enerverende bij-

eenkomst in Bussum. Maar de toon was weer wat gema-

tigder: ‘Wie het woord moraliseren nog een keer zou

gebruiken, was de boodschap die de partijraad de com-

missie meegaf, …’ enzovoort. Was De Volkskrant toch

onzeker over de anekdote? De dag voor Kerst publiceer-

de een beleidsmedewerker van de RPF-fractie een opi-

nie-artikel in dezelfde krant, waar hij inging op Bolke-

steins poging christelijke waarden binnen deVVD te ver-

ankeren. Dat werd niet in dank afgenomen door een par-

tijraad die volgens de RPF stelde (u raadt het al) dat:

‘degene die ...’ Op 30 december 1996 was het weer de

opiniepagina van DeVolkskrant: ‘De achterban van deVVD

moet van dit nieuwe burgermansliberalisme niets heb-

ben.’ Waarop een uitspraak tussen uithalingstekens volgt

alsof het een letterlijk citaat betrof, zonder dat de auteur

duidelijk maakt van wie.Maar het dreigement was gericht

aan voorzitter Hoekzema.

In 1997 werd het genoemde rapport op enkele speciale

bijeenkomsten besproken en mede-auteur Gerry van der

List blikte op 31 januari 1997 in een Volkskrant-column

vooruit. Hij vermoedde dat deze keer ‘niet met pek en

veren wordt gedreigd, zoals op de partijraad vorig jaar.’

Blijkbaar herinnerde hij het zich nu wel. Marcel ten

Hooven kwam er ook nog een keer op terug, dan is het

februari 1997. Hij sprak van ‘een taboe’ in deVVD op het

debat over de morele dimensie van de politiek ‘sinds de

partijraad met pek en veren dreigde.’ De lezers van Trouw

waren daarmee zogenaamd ook weer op de hoogte, dus

kon Kees Klop van het wetenschappelijk bureau van het

CDA er dankbaar gebruik van maken. Op 21 mei schreef

hij dat de ‘bedreiging’ van de partijraad ‘iedere liberale lei-

der’ betrof. En drie dagen later was het weerTen Hooven

die het had over ‘het VVD-kader’ in een artikel over ‘de

VVD en de moraal’. De directeur van deTeldersstichting,
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de partijvoorzitter en partijleiders bleken gedragadeerd

tot minder opvallende figuren: ‘een spreker kreeg van de

partijraad toegevoegd.’ Gerry van der List kon niet ach-

terblijven en schreef een maand later in De Volkskrant

weer over die beruchte dag. Toen ‘dreigde een veront-

waardigde spreker de partijtop.’ De geadresseerden

leken wat duidelijker (partijtop = voorzitter en partijlei-

der?) en het dreigement was nu nog harder: ‘als deze het

begrip moraliseren nog ooit in positieve zijn zou gebrui-

ken.’ Met zulke betrouwbare bronnen kunnen politici

gevoeglijk aan de slag. Op 18 september 1997 had De

Hoop Scheffer zijn eerste Algemene Beschouwingen ach-

ter de rug en schreef over ‘een crucialeVVD-partijverga-

dering’, waar Bolkestein goed had gehoord wat ‘een par-

tijlid bulderde.’

Tot zover het verleden. Nu gebruiken VVD-leden de

anekdote zelf ook om aan te tonen dat ‘de’VVD ideologi-

sche debatten niet aan kan. Het ware goed geweest,

indien Van de Haar zijn casus wat beter had onderzocht.

Hij had in kunnen gaan op de argumenten bij de vele dis-

cussiedagen. Hij had de opstellers van het rapport kun-

nen bekritiseren. In plaats daarvan laat hij het bij de her-

haling van een mythe en de suggestie dat die de discussie

in een notendop samenvat. Laat dat over aan anderen, op

andere plaatsen dan deze.Als de discussie over normen &

waarden niet voorbij is (die mening ben ik ook toege-

daan), zet hem dan voort.

D I S C U S S I E D A G E N

Belangrijker is dat de inhoudelijke ontwikkeling van een

politieke partij niet kan worden geïllustreerd met een

tweetal anekdotes over openbare discussiedagen. Zelfs al

waren ze juist geweest. Het verschilt nogal, of een partij

na wil denken over veiligheid-op-straat, of de implicaties

van een nieuwe wetenschappelijke ontwikkeling. Soms

kan à la minute een ‘flits-bijeenkomst’ worden georgani-

seerd. Soms kan inhoudelijke discussie beter in kleine

kring starten. Een politieke partij kan deskundigen bijeen-

brengen. Zij kunnen hun gedachten op schrift stellen en

publiceren. Ze kunnen hun opvattingen in een seminar

openbaren. Dan kun je vervolgens een openbare bijeen-

komst organiseren, bijvoorbeeld over een verkiezings-

programma of nieuwe voorstellen voor de Volksgezond-



heid. Inhoudelijke ontwikkeling vergt van onderwerp tot

onderwerp een andere afweging.

En zo gebeurt het ook.Maar je leest of hoort weinig ver-

slagen vanVVD-discussiedagen.Dat komt, omdat kranten,

tv- en radiostations niet geïnteresseerd zijn in verslagge-

ving van ‘brede, samenhangende discussie’. Misschien

omdat het niet verkoopt. ‘Ik wil niet informatief zijn.Wij

hebben conflicten nodig’, bekende een bevriend journalis-

te me. Zo wordt het publiek pas op de hoogte gebracht

van een partijstandpunt, wanneer dat conflicteert met

een ander standpunt. Dat kan met een andere partij zijn,

maar het liefst natuurlijk intern. Bij voorkeur gekoppeld

aan personen, want dat maakt de dingen herkenbaar.Als

men er lucht van krijgt dat er in de ministerraad ‘inhou-

delijke discussie’ is, staat binnen de kortste keren op de

voorpagina ‘conflict in kabinet’. Zo ontstaat de een schijn-

baar logische reeks, waarbij ‘discussie’ een ‘meningsver-

schil’ is, wat wijst op ‘verdeeldheid’ en dat is eigenlijk

‘ruzie’. Alle grote partijen in Nederland weten wat dat

betekent. Ze hebben het aan den lijve ondervonden.

M E D I A C R A T I E

Het discussieklimaat wordt derhalve meer beïnvloed

door de snelheid en intensiteit van de moderne media,

dan door de insteek van de deelnemende partijen zelf.

We leven in een ‘mediacratie’: alles dient vliegensvlug in

een soundbite te worden samengevat. Een politicus is vaak

geen meester over de eigen boodschap. Soms schrijven

de media niet wat in een discussiedag wél gebeurt en

soms beschrijven ze wel wat op een discussiedag niét

gebeurt. Helaas geen woord hierover in de genoemde

analyse, noch bij de oplossingen. Dat is een omissie. De

relevante vraag is namelijk wel: hoe daar mee om te gaan?

Hoe organiseert een politieke partij in 2001 openbare

discussie - zonder de indruk te wekken ‘intern verdeeld’

te zijn? De vraag wordt door Van de Haar gesteld noch

beantwoord.

De lijn van de VVD-fractie is als volgt. Ten eerste: niet

afgeven op andere partijen. Het streven is uit te gaan van

eigen kracht, eigen ideeën. Ten tweede: de agenda niet

laten bepalen door anderen, zeker niet de media. Dus

20 L i b e r a a l R e v e i l 1

niet op iedere uitlating te reageren, maar je eigen

moment kiezen. Je kunt immers niet kritisch zijn op

‘hypes’, terwijl je er wel aan meewerkt. Ten derde: niet

een persoon promoten, maar de inhoud voorop stellen.

DeVVD gaat sinds jaar en dag heel bewust de campagnes

in met teams.Ten vierde: doel is de oplossing van maat-

schappelijke problemen, discussie is een hulpmiddel.

Debatteren niet als l’art pour l‘art organiseren, maar

ondergeschikt en ten dienst stellen van maatschappelijke

doelstellingen.Het streven is zo veel mogelijk invloed uit-

oefenen op het kabinetsbeleid.

De invloed van de media is mijns inziens een thema dat

aparte behandeling vergt en op deze plaats niet uitput-

tend besproken kan worden. De Tweede-Kamerfractie

heeft eerder het initiatief genomen om met betrokken

journalisten en enkele hoogleraren deze ontwikkelingen

te bespreken bij een diner pensant. Een goede suggestie is

verder dit op te pakken en via een seminar vorm te

geven. Bij deze een suggestie aan deTeldersstichting.

S P E C T R UM

Voert de VVD inhoudelijk debat op een verkeerde wijze

en zou de partij met haar hedendaags ‘pragmatisme’ de

liberale ideologie verwaarlozen? Hier volgt een bewijs uit

het ongerijmde.Van de Haar stelt, in navolging van Kinne-

ging, dat er twee hoofdstromingen zijn.‘Het spectrum van

liberale opvattingen is ruim’, is zijn conclusie. Maar ver-

volgens krijgt de huidige fractievoorzitter in de Tweede

Kamer geen ruimte om in Liberaal Reveil te schrijven dat

deVVD ‘ideologische Pavlov-reacties’ bij het thema priva-

tiseringen moet vermijden.Want, zegt Van de Haar: ‘Juist

het debat over privatiseren is bij uitstek ideologisch gela-

den’. Zonder verder in te gaan op de consequenties van

zijn stelling, noemt Van de Haar de waarschuwing van

Dijkstal ‘opmerkelijk’. Maar waartoe leidt een ideologisch

geladen debat over privatisering van overheidstaken dan?

Hoe breed is het spectrum van liberale opvattingen,

indien we nadenken over privatisering van waterleveran-

ciers? Ook hier ontbreken dergelijke vragen en antwoor-

den, maar is de conclusie een schamper verwijt: ‘pragma-

tisme’.



A N TWOO R D E N M E T H O D E

Als de probleemanalyse niet klopt, kan de voorgestelde

oplossing evenmin veel voorstellen.Wat moeten we ons

voorstellen van een ‘examen’ bij de kandidaatstelling van

volksvertegenwoordigers? Stelt u zich voor: een redelijk

succesvol minister van Financiën, voormalig directeur

CPB, denkt er over zich na een kabinetsperiode voor het

eerst kandidaat te stellen. Of een minister van LNV,

tevens voormalig directeur van de Teldersstichting,

oppert hetzelfde idee. Hetzelfde kan gelden voor iemand

die na jarenlang werken in het buitenland voor een inter-

nationale oliemaatschappij de politiek in wil. Dan moet

het Hoofdbestuur hen volgens Van de Haar verwijzen

naar: ‘personen die voldoende expertise [hebben] op de

genoemde terreinen’.Wie zijn dat dan? Het antwoord is:

‘hoogleraren of universitair docenten’. En wat is de

opdracht van die experts? Het beoordelen van ‘een arti-

kel over een actueel maatschappelijk probleem dat vanuit

de liberale grondslagen wordt geanalyseerd.’

G O E D B E D O E L D

Hoe langer ik er over nadenk, hoe meer rillingen ik er

van krijg. Aan de Alma Mater zouden zich de werkelijke

experts bevinden die kunnen vertellen, hoe het moet. Eén

blik op Nova of Buitenhof leert dat veel hoogleraren

inderdaad de ijdelheid hebben zo’n veronderstelling voor

waar aan te nemen. Moet de VVD daar aan mee doen?

Dan kunnen we die hoogleraren beter meteen vragen

het roer van onze bestuurders en volksvertegenwoordi-

gers over te nemen.

Ten tweede hoor je ook, dat het Binnenhof te veel wordt

bevolkt door theoretici en ambtenaren, te weinig door

mensen met praktijkervaring.Van de Haar loopt aan de

hand van cv’s het opleidingsniveau van de huidige VVD-

fractie langs en ziet teleurgesteld dat er te weinig filoso-

fen zijn. Een ambtenaar van Economische Zaken die over

het hoofd ziet, hoe nuttig het is mensen uit de praktijk

naar de volksvertegenwoordiging te halen. Zoals onder-

nemers die weten hoe lastig al die goedbedoelde regule-

ring, die in de studeerkamers wordt verzonnen, uitpakt.

Bovendien, wat weetVan de Haar van het politiek-filoso-

fische niveau van discussies waar hij niet bij is?
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Maar erger vind ik de terugkerende gedachte in het arti-

kel dat de liberale ideologie via een wetenschappelijk-

methodische aanpak tot zuivere oplossingen van maat-

schappelijke problemen kan leiden. Theoretici die het

keurmerk verlenen aan hen die zuiver in de leer zijn. De

geschiedenis leert, waartoe dat kan leiden, maar Van de

Haar gaat er aan voorbij. Die ideeën van Plato c.s. liggen

weliswaar enkele millennia achter ons, dit klassiek mis-

verstand heeft nog altijd volgelingen. Van de Haar doet

zelf een poging tot onderzoek en daarbij vallen Erica

Terpstra, Frits Bolkestein en Hans Dijkstal door de mand.

Dijkstal is slechts pragmatisch en onvoldoende ideoloog.

Terpstra heeft het verkeerde standpunt inzake biotech-

nologie. En Bolkestein - die het begrip nationaal belang

‘introduceerde in liberale kring’ (sic!) - zat ook op de ver-

keerde weg; hij zag over het hoofd dat ‘liberalen per

definitie vooral internationalistisch ingesteld zijn.’Was de

VVD recht in de leer, dan had ze het zonder de meest

aansprekende kopstukken moeten doen.

I D E O L O G I E

Van de Haars redenering, waarin hij termen als ‘liberalis-

me’ en ‘ideologie’ in elkaars verlengde legt, komt mij

vreemd voor. Het aantrekkelijke van het liberalen is dat

ze niet uitgaan van blauwdrukken. Het liberalisme kent

geen dogma’s, maar hanteert uitgangspunten als:

1. De democratische rechtstaat met checks & balances

om tegenmachten te organiseren;

2. De mens als uniek individu die vrijheid en verantwoor-

delijkheid heeft het beste uit zichzelf te halen;

3. Vertrouwen in het vrije spel der krachten, zoals dat bij-

voorbeeld in de markteconomie plaatsvindt.

Liberalen zijn derhalve zeer procesgericht en willen

checks & balances om vrije processen van kaders te voor-

zien. Ook waar marktwerking bestaat. Dergelijke uit-

gangspunten leveren geen ideologische oplossingen op,

maar context-afhankelijke voorstellen. Liberalen zijn rela-

tiverend ingesteld.Het liberaal denken biedt niet ‘het enig

ware geloof’, maar vraagt continu om heroverweging.

Wat blijkt in praktijk? Liberalen stonden ooit aan de basis

van de nationalisering van spoorwegen en energieleve-

ranciers en staan nu aan de basis van de liberalisering



ervan. De tijd is anders, de context is anders, dus het

voorstel is anders. Hoezo ‘is juist het debat over privati-

seringen bij uitstek ideologisch geladen’? Het is als zovele

onderwerpen erg tijd- en contextgebonden. Die insteek

kun je niet afdoen als ‘pragmatisme’. Publiek en particulier

domein hebben geen vaste coördinaten,maar veranderen

mettertijd. Het is de continue opgave van de politiek om

te beoordelen, of bestaande arrangementen nog voldoen.

Dat is het onderscheid met een ‘ideologische blauwdruk’.

Waar het om gaat, is een goed kader te vinden, waarin

bijvoorbeeld vitale diensten en producten van algemeen

belang (energie, water) van producent naar consument

gaan, waarbij hoge kwaliteit, betaalbaarheid en leverings-

zekerheid is gegarandeerd.Marktwerking is een zeer ade-

quaat middel om tot een goede prijs/kwaliteit-verhouding

te komen.

O P L O S S I N G E N

Het risico bestaat, dat wanneer je ingaat tegen een

oproep om meer debat en discussie, je de verdenking op

je laat niet kritisch te zijn, of dat je niet nadenkt over

beginselen en principes. Met die ‘jij-bak’ komen we niet

verder. Ik vind dat stevige kritiek ook stevige bewijslast

vergt. Zonder goede analyse geen goede oplossingen. De

lange lijst met voetnoten bij het genoemde artikel doet

grondige studie vermoeden. Maar het is in werkelijkheid

een selectieve selectie. Het artikel bevatte bovendien

flinke tegenstrijdigheden. Geen ‘vox populi’ nastreven,

maar wel een stevig ander geluid op basis van kiezerson-

derzoek. Positionering op de rechterflank bepleiten,

maar een bepaald standpunt in het (rechtse) asieldebat
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ging toch te ver. Er zou geen openbaar debat zijn, maar

tegelijkertijd dienen afwijkende opvattingen over bio-

technologie te worden afgekeurd.Twee liberale stromin-

gen onderscheiden, maar becommentariëren dat zekere

opvattingen niet tot hét liberalisme kunnen worden

gerekend. Meer discussie nastreven, maar geen andere

interpretatie toestaan dan de eigen. Is dat het enig ware

liberalisme?

De ironie is dat de bovengenoemde kritiek, met het plei-

dooi voor een meer rechts gerichte VVD, de klok terug

zet.Wie het nog eens naleest, ziet dat zo’n voorstel feite-

lijk leidt tot ouderwetse jaren zeventig politiek,waarin de

ene politicus zich luidruchtig afzet tegen de ander, afge-

meten links/rechts-tegenstellingen worden gehanteerd,

interne onenigheid in het openbaar wordt aangewakkerd

en het eigen liberale gelijk flink wordt uitgevent.Maar wat

lost het op? De jaren zestig en zeventig waren misschien

levendiger en spannender,maar het is opvallend, hoe wei-

nig overeind is gebleven van al die leuke dingen.Het is me

een lief ding waard, wanneer we de oude wijze van poli-

tiek bedrijven achter ons kunnen laten. Als de VVD de

pretentie heeft een brede volkspartij te zijn en het belang

van alle Nederlanders wil dienen, dan dient haar politieke

stijl daarvan in dienst te staan. In politieke stijl komen

vorm en inhoud samen, beide dienen op alle bestuurlijke

niveaus de invloed van het liberaal gedachtegoed te maxi-

maliseren. Laten we de effectiviteit en samenhang daar-

van in de gaten blijven houden.

Drs.A.P. Visser is politiek secretaris vanVVD-leider Dijkstal.



V I S S E R R E A G E E R T V A NU I T D E
B I N N E NHO F S E K A A S S T O L P

DUPL I E K O P ‘H ET EN IG E WARE L I B E RA L I SME ’ DOOR ARNO V I S S E R

E D W I N V A N D E H A A R

�
Hoewel Arno Visser naar mijn mening geen zorgvuldig

lezer van mijn artikel is, is het toch goed dat hij reageert.

Uit de volledige ontkenning van alles wat ik aanvoerde,

blijkt dat ik een gevoelig punt aanroerde in het vorige

nummer van Liberaal Reveil. Op een enkel punt uit zijn

reactie wil ik reageren.

Visser schuift het - bij mijn weten voor Nederland unieke

- onderzoek van Koole enVan Holsteyn naar de politieke

opvattingen onder partijleden en kiezers zo maar opzij en

betoogt dat mijn gevolgtrekking uit dat onderzoek alleen

stoelt op ‘marketing of PR-overwegingen’.Alleen de feite-

lijke zetelwinst voor de VVD telt in zijn analyse, niet de

redenen, waarom kiezers (en partijleden) zich aangetrok-

ken voelen tot de VVD. Uit het bovengenoemde onder-

zoek blijkt dat die motivatie in belangrijke mate ontstaat

door de ‘rechtse’ standpunten van deVVD.Gevraagd waar

zij zichzelf zouden plaatsen op een links-rechts-schaal,

zegt 81% van de liberale kiezers, 86% van de niet zo actie-

ve partijleden en 83% van de actieve partijleden zichzelf

als ‘rechts’ te zien. Bij de PvdA is dat omgekeerd: respec-

tievelijk 75, 97 en 95% (!) vindt zichzelf links. Je moet maar

durven om dan nog te stellen dat het electoraat zich niet

meer herkent in de links-rechts tegenstelling en dat een

rechtse uitstraling de ‘VVD louter herkenbaar [maakt]

voor een beperkte groep kiezers.’

De term ideologie in mijn artikel slaat primair - zowel vol-

gens Van Dale, als in de politieke wetenschappen - op de

intellectuele inhoud van een politieke stroming. Het is

tekenend voor de huidigeVVD dat iemand alsVisser hier-

mee onbekend is en schrijft dat de combinatie liberalisme

en ideologie hem vreemd voor komt en tot dogma’s leidt.

Volgens hem zijn liberalen relativerend ingesteld en vraagt
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het liberalisme continu om heroverweging, afhankelijk van

de context. Dat is bij uitstek een expressie van pragma-

tisch denken, dat eerder bij D66 thuishoort dan bij de

VVD. Pragmatisme leidt tot politieke versluiering. De kie-

zer wordt niet serieus genomen. De waan van de dag

overheerst en bij verkiezingen wordt geen duidelijke

keuze aangeboden. Van een partij die zichzelf liberaal

noemt (in artikel 1 van haar beginselverklaring), mag op

liberale leest is geschoeide politiek worden verwacht.

Niets meer en vooral niets minder.

Zoals ik aangaf, gaat dat laatste nogal eens mis. Het komt

voor datVVD-Kamerleden voorstellen doen die tegen de

klassieke mensenrechten ingaan, zoals het onterecht

onderscheid maken op basis van afkomst tussen minderja-

rige asielzoekers en andere minderjarigen in Nederland.

Die mensenrechten zijn nu bij uitstek een kern van het

liberale gedachtegoed. Andere voorbeelden, op andere

terreinen, zoals Europa, biotechnologie, economische

zaken, etc., zijn eenvoudig aan te voeren. Een vorm van

examen in het liberalisme is een oplossing, omdat je dan

kunt bewerkstelligen dat de Kamerleden zich welbewust

worden van allerlei liberale dilemma’s. Dat heeft niets te

maken met de moeizame beschouwingen over de waarde

van de wetenschap voor de politiek die Visser op papier

zet. Het gaat om de correctie van duidelijke tekortkomin-

gen.

Serieuzer lijkt Vissers punt dat het discussieklimaat van

deVVD niet aan de hand van discussiedagen beoordeeld

kan worden.Vanuit de partijleden en de kiezer gezien, is

er mijn inziens echter geen andere toetsing mogelijk,

omdat de website en het ledenblad geen ruimte geven

voor het uiten van onafhankelijke opinies. Er is dus niet



veel anders. Alles wat niet in de openbaarheid komt, is

inderdaad moeilijk te beoordelen,maarVisser levert geen

overtuigend bewijs dat het onder de kaasstolp van het

Binnenhof wel goed discussiëren is. Bovendien schijnt hij

het normaal te vinden dat de inhoudelijke ontwikkeling

van de VVD zonder inmenging van de partijleden plaats-

heeft. De houding van de VVD-leiding geeft aan dat de

leden onvoldoende serieus worden genomen. Zij moeten

blijkbaar maar afwachten wat deVVD-ers op het Binnen-

hof goed voor hen achten.‘Contributie betalen en verder

je mond houden’, lijkt het devies. Tekenend voor deze

houding is dat Visser geen aandacht schenkt aan de posi-

tie van de partijleden, maar enkel benadrukt dat ‘de poli-

tieke stijl in dienst staat van de pretentie een brede volks-

partij te zijn’. Maar dan blijkbaar louter uitgedrukt in

Kamerzetels.

Uit Vissers artikel blijkt vooral dat de angst voor de

media overheerst bij de VVD. Hij stelt dat het discussie-

klimaat in de VVD wordt bepaald door de ‘snelheid en

intensiteit van de media’, omdat je ‘in de huidige media-

democratie (…) vaak geen meester bent over je eigen

boodschap.’ Brede samenhangende discussies ‘verkopen

niet’, de ‘soundbite’ is heilig. Debat over belangrijke zaken

wordt vermeden of te laat geïnitieerd. Recente voorbeel-

den zijn de Europese integratie (inclusief het Europese

defensiebeleid, dat ondanks persberichten met een
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oproep voor debat, niet apart is besproken op de

betreffende discussiedag), euthanasie, vergrijzing en de

maatschappelijke impact van ICT en biotechnologie.Maar

aan het eind van de weg van vermijding van discussie ligt

onherroepelijk het kerkhof van de democratie, zoals de

hoofdredactie van Trouw aangaf in een commentaar op de

discussie tussenVisser en mij in NRC Handelsblad.

Eén van de drie grondslagen van het liberalisme is de

democratische rechtsstaat. Hierbij horen rechten, maar

ook plichten. De vertegenwoordigende democratie ver-

onderstelt dat VVD-politici staan voor hun liberale zaak

en de plicht hebben de vox populi te weerstaan, zoals

voormalig politiek leider Bolkestein het meer dan eens

verwoordde en praktiseerde. Die gedachte is klaarblijke-

lijk zoek geraakt door de pragmatische opstelling van de

huidige VVD-leiding. Beter is het om uit te gaan van de

eigen kracht van de eeuwenoude liberale beginselen die

hun waarde telkens opnieuw bewijzen, ook in electoraal

opzicht. Intern verschil van mening over belangwekkende

maatschappelijke ontwikkelingen moet worden uitge-

sproken, ook in het aanzicht van de media.Daar wordt de

VVD sterker van. Angst voor de media is een slechte

raadgever en bovendien: politiek is niet voor bange men-

sen.

Drs. E.R. van de Haar MSc is politicoloog en lid van deVVD.



D E P O L I T I E K E P A R T I J I N D E
N E TW E R K S AM E N L E V I N G

P . H . A . F R I S S E N

�

De functie en positie van de politieke partijen in

de samenleving is de afgelopen jaren stilaan

onder druk komen te staan. In dit artikel wordt

betoogd dat dit niet als een onrustbarende ont-

wikkeling,maar als een maatschappelijke vanzelf-

sprekendheid moet worden gezien. Er tekenen

zich contouren af van een samenleving die niet

langer eenduidig kan worden benoemd en waar-

van het centrum van de macht leeg is. Het ont-

staan van nieuwe vormen van representatie en

verantwoording is gebaseerd op ‘horizontalise-

ring’ en impliceert concurrentie voor het huidige

politieke systeem,waaraan ‘hiërarchie’ ten grond-

slag ligt, aldus de auteur. Hij zal de betekenis van

de politiek in onze samenleving analyseren vanuit

het oogpunt van een maatschappelijke ontwikke-

lingen en tevens de gevolgen voor de politieke

partijen onder de loep nemen.

I N L E I D I N G

Klaas Groenveld, directeur van de Teldersstichting, laat

niet na met sardonisch genoegen te betogen dat het

door velen vastgestelde probleem van de politieke par-

tij alleen maar het probleem van de Partij van de Arbeid

is.1 Daar zit weliswaar iets in, maar het berust toch te

veel op een klassieke samenzweringstheorie volgens

welke de meeste intellectuelen - zeker de politicologen

en bestuurskundigen onder hen - PvdA-sympathisant

zijn. Dat zou verklaren dat zij de deplorabele toestand

van de Nederlandse sociaal-democratie maar meteen

tot een probleem van alle politieke partijen maken. Niet

alleen miskent die opvatting het feit dat nogal wat poli-

ticologen en bestuurskundigen tegenwoordig een VVD-

lidmaatschap koesteren, maar vooral dat het probleem
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van de PvdA als pars pro toto kan gelden voor de al dan

niet potentiële problematiek van de politieke partij in

het algemeen. Juist omdat de PvdA de meest politieke

van alle politieke partijen is, zijn haar problemen in

zekere zin metaforisch voor een breder te signaleren

functie- en legitimiteitsverlies van politieke partijen. Het

is immers de PvdA als geen ander die aan de politiek

een maatschappelijke centrumpositie toekent en die

publiek domein en politiek bijna naadloos laat samenval-

len. Daarin stemmen VVD en PvdA overigens merk-

waardig genoeg overeen. Ook de liberalen formuleren

bij herhaling een nogal centristische opvatting van het

politiek primaat. Tussen staat en markt lijken zij even-

eens weinig publieke activiteit te (h)erkennen.

In dit artikel zal ik betogen dat zowel naar functies als

naar legitimeit de maatschappelijke positie van politieke

partijen in Nederland stevig onder druk staat. Dat doe

ik niet vanuit een standpunt van bezorgdheid, zoals de

meeste auteurs in het januari-nummer van Socialisme &

Democratie.2 Niets is tenslotte van alle tijden, behalve

dat instituties van tijd tot tijd opkomen en verdwijnen.

In mijn benadering is de teloorgang van politieke partij-

en veeleer een maatschappelijke vanzelfsprekendheid.

De politieke partij is in hoge mate een produkt van het

industriële tijdperk. Dat tijdperk nu zien we aan zijn

grenzen raken en daarmee de politieke partij wellicht

ook. De politieke partij is bovendien sterk verbonden

met een hiërarchische interpretatie van politiek, demo-

cratie en bestuur en ook die past steeds minder in een

netwerksamenleving als de onze. De onbezorgdheid van

mijn analyse is tevens ingegeven door het geruststellen-

de feit dat politiek niet identiek is noch hoeft te zijn aan

partijpolitiek.



MA A T S C H A P P I J E N P O L I T I E K :

V I E R O B S E R V A T I E S

Mijn analyse van functies en legitimiteit van politieke par-

tijen is maatschappelijk gericht.Veel analyses van het func-

tioneren van politieke partijen nemen het politiek-

bestuurlijk systeem als uitgangspunt en belangrijkste con-

text.Al snel resulteert dan een functionalistische redene-

ring, waarin vanuit het bestaande systeem en vanuit een

vanzelfsprekende vereenzelviging van het politiek-

bestuurlijke systeem met maatschappelijke functies als

‘toetsing, bewaking, regie en soms ook directe sturing’3,

de politieke partij een vanzelfsprekendheid is. Ik acht het

correcter en vruchtbaarder om vanuit een diagnose van

maatschappelijke ontwikkelingen conclusies te trekken

over de betekenis van politiek in samenlevingen als de

onze om vervolgens te bezien wat daarvan de conse-

quenties zijn voor functioneren en legitimiteit van politie-

ke partijen.

Nederlandse ministers munten zelden uit in het

schrijven van diepgravende essays. De voor het kabinet

vervaardigde discussienotitie van Bram Peper, Op zoek

naar samenhang en richting4, bevatte een opmerkelijke

diagnose van de maatschappelijke ontwikkelingen. Veel

erin stemt overeen met wat allerlei auteurs al eerder,

met veel weerstand uit sociaal-democratische kring ove-

rigens, betoogden.5 Ik sluit me bij Pepers analyse aan, als

ik de maatschappelijke ontwikkelingen samenvat in vier

observaties.

Fragmentatie

Sociaal, economisch en cultureel zie ik een nog steeds

toenemende maatschappelijke variëteit. Die variëteit is

niet het gevolg van het moderne proces van differentiatie

en specialisatie, waarmee we vertrouwd zijn geraakt. Dat

proces kan immers worden begrepen vanuit één specifie-

ke rationaliteit (de technisch-wetenschappelijke) en het

kent een lineair verloop. De maatschappelijke variëteit,

waarop ik doel, is veeleer het gevolg van een postmodern

proces van fragmentatie.Het kan noch vanuit een eendui-

dige rationaliteit worden begrepen, noch kent het een

lineair verloop. De fragmentatie is veeleer toevallig van

aard, in de zin van een contingente uitkomst van uiteenlo-

pende maatschappelijke ontwikkelingen. Fragmentatie

verbindt uiteenlopende en vaak tegenstrijdige waarden-

26 L i b e r a a l R e v e i l 1

en normen en is niet meer te funderen in een overkoe-

pelend, al dan niet groot verhaal. Dat is naar mijn oordeel

ook de echte betekenis van een multiculturele samenle-

ving. Die moet immers breder dan alleen etnisch worden

opgevat.

Tegelijkertijd kan er nauwelijks sprake zijn van inte-

gratie, omdat dat uiteindelijk de dominantie van één

patroon van waarden en normen veronderstelt.We zien

die fragmentatie op sociaal terrein in bijvoorbeeld leef-

stijlen, samenlevingspatronen, arbeidsverhoudingen; op

economisch terrein in de segmentatie van markten, het

consumentisme,waarin goederen een culturele betekenis

krijgen, de virtualisering van organisatiepatronen; op cul-

tureel terrein in de grensvervaging tussen hoge en lage

cultuur, de proliferatie van zingevingspatronen, de etni-

sche samenstelling van de bevolking.6

Voor politiek en bestuur is die fragmentatie proble-

matisch, omdat ze de betekenis van een zingevend cen-

trum ondermijnt, zowel in termen van effectiviteit als in

termen van normativiteit. Sturing door een centrale

actor werkt niet en wordt niet geaccepteerd. Ondanks

alle roep om integratie, cohesie en herstel van normbe-

sef, is het niet langer een centrum dat daaraan kan vol-

doen. Dat stelt niet alleen grenzen aan het optreden van

politiek en bestuur, maar ondermijnt dit optreden ook.

Onthiërarchisering - horizontalisering

Het is al door velen betoogd: het hiërarchisch karakter

van onze samenleving wordt minder. Vaak worden ont-

wikkelingen op het gebied van informatie- en communi-

catietechnologie (ICT) als een belangrijke oorzaak

genoemd. Onthiërarchisering is te zien als een continu-

ering van processen als secularisering en ontzuiling die al

een fiks aantal decennia de maatschappelijke ontwikkeling

karakteriseren. Menigeen spreekt ook wel van ‘individu-

alisering’ in dit verband. Ik acht dat echter een minder

gelukkige term. Natuurlijk zijn individuele autonomie en

zelfbeschikking gekoesterde waarden in de postmoderne

samenleving, maar het voert te ver om als consequentie

daarvan een teloorgaan van verbanden en wederzijdse

afhankelijkheden te zien. Het aantal verbanden, waarvan

mensen deel uit maken, is eerder toegenomen.Wat ver-

schilt is de vrijwilligheid, de afwezigheid van verplichting

en vanzelfsprekendheid en de frequentere wisseling van



deelname. Interessant is dat niet langer de zuil determi-

neert van welke verbanden mensen deel uit maken, maar

de keuze. Paradoxaal is dat de keuze enerzijds op vrijheid

duidt, maar anderzijds dat in de postmoderne samenle-

ving kiezen een permanente verplichting is.7

Maatschappelijke en organisatorische relaties kennen

veel meer dan voorheen een primair horizontaal karak-

ter. De verbreiding van ICT draagt daaraan sterk bij,

omdat communicatiepatronen door deze technologie

horizontaliseren. De ruil, de onderhandeling en het con-

tract worden populairder als verbinding dan de verplich-

ting, de regel en de hiërarchie. Ik beschouw dat overigens

niet als een verlaat ‘jaren zestig’ effect van democratise-

ring, maar als een proces van onthiërarchisering, zonder

dat patronen van ongelijkheid verdwijnen.De toegang tot

de verschillende horizontale netwerken kent immers

allerlei asymmetrieën.

Het is diezelfde onthiërarchisering die politieke par-

tijen voor stevige problemen stelt. Niet alleen zijn ze zelf

hiërarchisch georganiseerd, maar ze vervullen van ouds-

her ook een selectieve toegang tot het politiek-bestuur-

lijke systeem. Die toegang is, zo kunnen we vaststellen, in

belangrijke mate vermaatschappelijkt.8 Met name de

bureaucratische delen van het politiek-bestuurlijke sys-

teem hebben de weg naar de horizontale

(beleids)netwerken allang gevonden. De grote populari-

teit van interactieve beleidsvorming laat zien dat het

sociologische inzicht dat de samenleving uit netwerken

bestaat, vertaald is in een bestuurskundige vormgeving

van besturingsarrangementen als netwerken.Tot verdriet

van de politici die vergeefs een primaat claimen.

Virtualisering - deterritorialisering

Eén van de meest cruciale ontwikkelingen van de laatste

decennia is de wereldwijde verbreiding van ICT, met het

internet als opvallendste fenomeen.Op tal van gebieden -

economie, cultuur, sociale verhoudingen, politiek - treedt

daardoor een verschijnsel op dat we ‘virtualisering’ noe-

men. Kort omschreven: het ontstaan van een rijke en vol-

ledige werkelijkheid zonder fysiek substraat.9 Dat gaat

verder dan de virtuele werkelijkheden die we altijd heb-

ben gekend: de roman, de film, de droom. ICT integreert

namelijk allerlei media en voegt er de mogelijkheid van

feitelijk handelen en deelnemen aan toe.Dat betekent dat
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gedrag kan worden vertoond en beleefd dat voorbij tra-

ditionele grenzen van tijd en ruimte gaat. Daaruit volgen

allerlei culturele, sociale, psychologische en morele vra-

gen. Menselijk handelen is immers altijd aan grenzen van

tijd en ruimte gebonden geweest.

Eén van de meest in het oog springende gevolgen van

die virtualisering is wat inmiddels wordt aangeduid als

‘deterritorialisering’: het effect van een handeling raakt

gescheiden van de handeling zelf; het effect van een han-

deling kan op grote afstand gevolgen hebben, zonder dat

fysieke verplaatsing heeft plaatsgevonden.10 Het territori-

um, met andere woorden, is niet langer van grote rele-

vantie voor processen van informatievoorziening en

communicatie. Economisch betekent dat bijvoorbeeld dat

de grenzen van de nationale staat niet alleen voor multi-

nationals, maar ook voor elk individu volledig poreus

worden.Als mijn economische activiteit virtueel is, dat wil

zeggen geen verplaatsing van atomen impliceert, kan ik

die activiteit voor de belasting heffende staat onzichtbaar

maken.Als ik mijn verzekering voor ziektekosten op het

internet kan afsluiten, zullen er ongetwijfeld aanbieders

zijn die geen solidariteit organiseren. Dat zet de bijl aan

het op solidariteit gebaseerde stelsel van gezondheids-

zorg in Nederland. De dominante reactie vanuit het poli-

tiek-bestuurlijke systeem is een normatieve: ‘dat zou niet

moeten mogen’. Het is zeker dat die aanbieders zich

daarvan weinig aan zullen trekken. Deze voorbeelden

laten zien dat voor veel maatschappelijke domeinen,

waarin activiteiten een virtueel karakter hebben, de

nationale staat, gebonden aan het territorium als deze is,

geen relevante insitutie meer is. Immers, zijn gezag geldt

slechts en is alleen afdwingbaar op een specifiek territori-

um.

Wat voor nationale staat en politiek-bestuurlijke

institutie geldt, geldt a fortiori voor de politieke partij.

Die is immers ook territoriaal georganiseerd en gebon-

den.

Verplaatsing van de politiek

Deze titel van een publicatie van Bovens c.s.11 is inmiddels

een door velen gehanteerde aanduiding geworden van

een proces, waarin de traditionele politieke delen van de

politiek-bestuurlijke institutie hun greep op publieke

besluitvorming steeds meer verliezen. Redenen daarvoor



zijn er vele.Verplaatsing van de politiek duidt op een aan-

tal verschijnselen:

� Op een verschuiving van politieke besluitvorming van

het nationale niveau naar enerzijds het lokale en

regionale en anderzijds het internationale niveau.

� Op een verschuiving van politieke besluitvorming naar

publieke en quasi-publieke netwerken van bureaucra-

tie, civil society en bedrijfsleven.

� Op een depolitisering van politieke besluitvorming

door het teloorgaan van de grote ideologische verha-

len.12

� Op het ontstaan van nieuwe vormen van politieke

besluitvorming in virtuele werkelijkheden, ontstaan

door de wereldwijde verbreiding van ICT.

� Op een verschuiving van politieke besluitvorming van-

uit het statelijke domein naar het bredere publieke

domein.

� Op een verplaatsing van politieke besluitvorming naar

het juridische domein (juridisering in het algemeen en

een prominentere rol voor de rechterlijke macht in

het bijzonder).

� Op een verschuiving van politieke besluitvorming van

de politieke delen van het politiek- bestuurlijke sys-

teem naar de bestuurlijke en bureaucratische delen

van dit systeem.

Al deze vormen van verplaatsing werken onmiddellijk

ook door in de functie en betekenis van politieke partij-

en. Meer in het bijzonder kan worden vastgesteld dat

politieke partijen door deze verplaatsing hun exclusieve

rol in het organiseren, faciliteren en kanaliseren van poli-

tieke participatie door burgers hebben verloren.

T E R R E L A T I V E R I N G

Het is goed - zeker ook om de dominante toon van som-

berheid te doorbreken in het actuele debat over de bete-

kenis van de politieke parij - om twee vormen van relati-

vering aan te brengen. In de eerste plaats is dat een histo-

rische. In Nederland moet de betekenis van de staat en

daarmee samenhangend die van de politieke partij niet

worden overschat. In de tweede plaats is ook een theo-

retische relativering van belang. Politiek en partijpolitiek

zijn slechts bescheiden onderdelen van het publieke
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domein in een samenleving als de onze.

Historisch

Het Nederlandse openbaar bestuur is historisch gezien

het resultaat van een proces, waarin is gepoogd bestu-

ringsarrangementen en besturingspraktijken zodanig

vorm te geven dat maatschappelijke pluriformiteit en dif-

ferentiatie worden gerespecteerd. Bovendien zijn belang-

rijke onderdelen van het Nederlandse openbaar bestuur

eerder resultaat van existentiële overlevingsnoodzaak

dan van van politieke voorkeuren. De waterschappen -

een van de oudste publieke organisatievormen - zijn ide-

ologisch en levensbeschouwelijk neutraal, anders gezegd:

gedepolitiseerd. En tot op heden is depolitisering een

beproefde strategie bij de politiek meest heikele kwes-

ties.13

Omdat Nederland een land van alleen maar minder-

heden was (en is), is inhoudelijke publieke besluitvorming

veelal overgelaten aan maatschappelijke verbanden.

Betoogd kan worden dat de verzuiling een specifiek

besturingsarangement was, waarin de staat tamelijk leeg

en de zuilen tamelijk vol waren. Statelijk gold er een over-

eenstemming van non-interventie en tegelijkertijd een

garantie van verdeling van publieke middelen ter beste-

ding in eigen autonomie. Inhoudelijke besluitvorming

vond (functioneel) gedecentraliseerd plaats, terwijl op de

collectieve niveaus permanent werd onderhandeld over

condities en allocaties. Nederland is daardoor bestuurlijk

altijd een lappendeken geweest met een erbij horende

cultuur van stroperigheid.14

De cultuur van ‘schikken en plooien’ is onlosmakelijk

met de historische tradities van het openbaar bestuur

verbonden. Tot op de dag van vandaag is deze cultuur

vitaal, zeker onder de oppervlakte van het discours van

leiderschap en krachtdadigheid.De politieke retoriek lijkt

wel eens anders te suggereren, maar in de praktijk van

het bestuur is ‘wheeling and dealing’ gebruikelijk. Opmer-

kelijke varianten daarvan zijn ‘gedoogbeleid’, ‘onderhan-

delend bestuur’ en interactieve beleidsvorming of co-

productie.

Politieke partijen hadden in die traditie vooral een

functie binnen de eigen zuil en ter stabilisering van de

relaties tussen staat en zuil.Met het optreden van de ont-

zuiling is die functie stevig geërodeerd. Bovendien zien we



op dit moment dat de relaties tussen staat, publiek

domein en burgers en hun verbanden steeds minder de

politieke partij als intermediair veronderstellen.15 De his-

torie leert dat dat voor het functioneren van politiek,

bestuur en publiek domein geen probleem hoeft te zijn.

Theoretisch

Geweeklaag over de teloorgang van de politieke partij

berust vaak op een specifieke theoretische benadering

van politiek, bestuur en democratie. Ik noem dat maar de

‘verzorgingsstaat-interpretatie’. Daarin wordt politiek

gezien als het centrum van democratische representatie

dat het het hoogste gezag - de soevereiniteit - in een

samenleving belichaamt. Vanuit dit centrum wordt de

samenleving bestuurd.Uiteraard op hoofdlijnen,maar wel

inhoudelijk in finale zin. Via de politiek zien de burgers

zich vertegenwoordigd in de publieke besluitvorming.

Het parlement is idealiter een getrouwe afspiegeling van

de samenleving en politieke partijen vervullen daarin een

bemiddelende rol.Via de politiek verbeelden de burgers

hun preferenties.Via deliberatie formuleren de volksver-

tegenwoordigers de maatschappelijke agenda van proble-

men en vraagstellingen.Via de politiek is in deze opvatting

tenslotte de verbinding van politieke macht en politieke

controle gerealiseerd. Ministeriële verantwoordelijkheid

en politiek primaat zijn in deze benadering kernbegrip-

pen.16

In deze benadering van politiek, bestuur en democra-

tie speelt de politieke partij als vanzelfsprekend een cru-

ciale rol. Ze formuleert programma’s en beginselen, ze

organiseert maatschappelijke belangen en burgers, ze

recruteert en selecteert politieke functionarissen. Ze is

met andere woorden een onmisbare intermediair tussen

de staat en de samenleving. Bij de onmogelijkheid van

directe democratie is de politieke partij schakel tussen de

burger en zijn vertegenwoordigers. Verval van politieke

partijen kan in deze benadering dan ook niets anders

betekenen dan verval van de democratische grondslag

van de politiek-bestuurlijke institutie. Dat vloeit noodza-

kelijkerwijze voort uit de eenzijdig politieke interpretatie

van democratie die deze benadering hanteert.

Er is echter ook een meer maatschappelijke interpre-

tatie van democratie, waarin de burger begin- en eind-

punt van de politiek-bestuurlijke institutie is. Dat is de
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republikeinse interpretatie van democratie.17 In die inter-

pretatie is politiek vooral gericht op het beschermen en

constitueren van de publieke democratie. Het begrip van

democratie is in deze stroming ruim. Democratie heeft

vooral te maken met het publieke domein in den brede

en met ‘checks and balances’ in een samenleving. De

democratie wordt eerst en vooral gevormd door de bur-

gers en hun organisaties. In de vertegenwoordiging gaat

het primair om de bescherming en waar nodig vormge-

ving van de republiek. De vertegenwoordiging is vooral

procedureel en gericht op het in stand houden en cre-

eren van ‘checks and balances’; van maatschappelijk

tegenwicht tegen politieke macht; van de pluriformiteit

en openheid van het publieke domein; van evenwichtig-

heid in processen van deliberatie en besluitvorming.Deze

opvatting van politiek, bestuur en democratie kent een

veel minder sterke preoccupatie met de staat en dus ook

met de politieke partij. In een aantal opzichten ziet zij de

staat eerder als een bedreiging dan als een garantie voor

democratisch burgerschap.18 In deze benadering wordt

de politieke partij slechts als één van de vele mogelijkhe-

den van politieke participatie gezien.Als voor deze parti-

cipatie meer kanalen dan alleen de politieke partij

bestaan, ziet zij dat als winst.19

D E P O L I T I E K E P A R T I J

Hoewel de teloorgang van politieke partijen dus sterke

relativering behoeft, is die teloorgang empirisch wel een

feit. Ik zal die teloorgang wat nader analyseren aan de

hand van de vier functies die politieke partijen vervullen

in samenlevingen als de onze.

Maatschappelijk belang

In de eerste plaats organiseert de politieke partij een

specifieke groep van burgers, gericht op het proces van

politieke besluitvorming. Zo’n groep van burgers kan

worden georganiseerd op grond van een bepaald belang

(arbeid versus kapitaal), een bepaalde maatschappelijke

positiebepaling (het streven naar ecologische duurzaam-

heid), een bepaalde levensbeschouwing of religie (christe-

nen, liberalen), een bepaalde ideologie (communisten, fas-

cisten), enzovoorts.Vaak is de politieke partij dan de op

politieke instituties en besluitvorming gerichte tak van

een ruimere beweging die bijvoorbeeld ook vakbonden,



corporaties, omroepen en andere maatschappelijke orga-

nisaties omvat.20

Duidelijk is dat politieke partijen deze functie niet

langer meer vervullen. Burgers organiseren zich in talloze

verbanden. Slechts een zeer beperkt aantal daarvan

onderhoudt relaties met politieke partijen en vaak dan

ook nog slechts strikt instrumenteel.De partijen die hier-

in van oudsher uitblonken (PvdA en CDA) hebben hun

relaties in het maatschappelijk middenveld sterk zien

afkalven.21 Waar het lidmaatschap van politieke partijen

de afgelopen decennia dramatisch is gedaald22, is het lid-

maatschap van organisaties als Greenpeace, Amnesty

International,ANWB,Natuurmonumenten navenant toe-

genomen. En wat we ook van hun democratisch karakter

vinden, dat ze politieke participatie organiseren, en wel

effectief ook, valt niet te ontkennen.

Deze ontwikkeling spoort zeer wel met de proces-

sen van fragmentatie en horizontalisering die ik eerder

beschreef. De burgers zijn politiek en publiek zeer actief,

maar hebben de politieke partij daarbij niet langer nodig.

Integratie van standpunten kan op verschillende manie-

ren en op verschillende niveaus totstandkomen, of blijft

achterwege.

Beginselen

Typisch voor Nederland is het beginselkarakter van poli-

tieke partijen.23 Politieke partijen hebben dan als functie

een set van beginselen te formuleren die richtinggevend

is voor het politieke en maatschappelijke handelen van de

partij, haar leden en haar vertegenwoordigers. Geheel in

overeenstemming met het protestantse karakter van

Nederland24 kunnen over beginselen en beginselpro-

gramma’s uiterst venijnige discussies worden gevoerd.

Opnieuw biedt de actuele discussie in de Partij van

deArbeid een interessant voorbeeld,met dissidente min-

derheden inbegrepen. Opmerkelijker is, dat vooraafgaan-

de aan de instelling van een commissie die het beginsel-

programma moest formuleren, stevige discussies zijn

gevoerd over de vraag, of zo’n programma wel nodig en

mogelijk was in deze postmoderne tijden. Dat tekent

meteen de tragiek van de politieke partij met beginselen.

Waar maatschappelijk relativisme en fragmentatie over-

heersen, kan het formuleren van beginselen weliswaar

heldhaftig zijn, veel betekenis zal er niet aan worden toe-
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gekend. Beginselen suggereren toch een groot verhaal te

kunnen vertellen - juist dat is toenemend problematisch.

Programma’s

Politieke partijen formuleren verkiezingsprogramma’s die

gericht zijn op het electorale proces van de verkiezingen

en op het proces van onderhandelingen over regerings-

of bestuurssamenstelling daarna. Idealiter zijn deze pro-

gramma’s een concrete toepassing van de partijbeginse-

len op de actuele maatschappelijke, beleidsmatige en poli-

tieke vraagstukken. Ze zijn richtinggevend voor vertegen-

woordigers en bestuurders en wervend voor kiezers.

Legendarisch zijn de partijcongressen, waarop per amen-

dement komma’s in concept-programma’s worden ver-

plaatst.

Van verkiezingsprogramma’s kan worden vastgesteld

dat ze in zekere zin tragisch zijn. De verplichting tot

doorrekening ervan maakt, dat elk programma zich dient

te richten naar de economische en bureaucratische axio-

ma’s van de rekenaars van het Centraal Planbureau. De

doorrekening is tegelijk de effectieve depolitisering van

het programma. Vervolgens spelen programma’s in de

werving van kiezers nauwelijks tot geen rol. Ze worden

niet gelezen en bovendien stemmen de kiezers steeds

meer op personen en op grond van vage vermoedens van

politieke richting.Daarna gaan de programma’s de kast in,

of het regeerakkoord. In het eerste geval zullen ze nog

slechts door een enkele partijtijger worden geraad-

pleegd, in het laatste geval disciplineren ze fracties en ver-

tegenwoordigers.

Programma’s zijn dus nog wel belangrijk.Tegelijkertijd

worden ze nogal ambigu gewaardeerd. De intellectuele

elite leest graag grote verhalen met meeslepende beto-

gen, waarvan de praktische politici niets willen weten.

Programma’s met onafzienbare wensenlijstjes zijn voor

onderhandelaars handig, maar doen in de publieke opinie

niets. In verkiezingscampagnes spelen programma’s alleen

een rol, voor zover de ‘spin doctors’ dat uitkomt.

Politieke functionarissen

Politieke partijen werven leden. Uit die leden recruteren

ze potentiële politici en bestuurders. In veel politiek-

bestuurlijke systemen hebben politieke partijen hierop

het monopolie.Alleen via de partij of de partijlijst is het



mogelijk een politieke functie (gekozen of benoemd) in

het politiek-bestuurlijke systeem te vervullen.Zonder dat

dit empirisch is onderbouwd, hebben velen de indruk dat

het aantal functies in het politiek-bestuurlijke systeem,

waarvoor partijlidmaatschap gewenst is, toeneemt.25

Deze functie van politieke partijen staat nog recht

overeind.Tegelijk is het in de discussie één van de meest

gekritiseerde, juist omdat de basis ervan - het ledenaantal

- zo is verschrompeld.Alle partijen samen hadden in 1999

zo’n 302.000 leden.26 Als we er van uitgaan dat zo’n 10 %

van de partijleden meestal actief is en dat we in Neder-

land zo’n dertigduizend politieke en bestuurlijke functies

te vergeven hebben27, dan wordt de recruteringsbasis

welhaast incestueus. Des te meer wanneer ook de eer-

der genoemde functies (articulatie van maatschappelijke

belangen en formulering van beginselen en programma’s)

sterk aan betekenis hebben ingeboet en dus de legitimi-

teit van de politieke partij ernstig is afgebrokkeld.

Zonder overdrijven kan ik vastellen dat er,met uitzonde-

ring van de laatstgenoemde functie, sprake is van een

ernstig functieverlies. Die vaststelling hoeft echter niet

tot grote somberheid te leiden. De politieke partij kent

in zekere zin dezelfde tragiek als de politieke delen van

de politiek-bestuurlijke institutie kenmerkt. De verplich-

ting consistente programma’s te fomuleren en het poli-

tieke handelen hierop te funderen, is tragisch in een

postmoderne samenleving, waarin de ambiguïteit en de

variëteit overheersen. Dat geldt temeer waar een brede

consensus bestaat dat samenlevingen niet langer maak-

baar zijn, zo dat al ooit het geval is geweest. Dat is tra-

gisch voor de politieke partij die zich zelf ziet als inter-

mediair tussen de burger en zijn verbanden en het open-

baar bestuur als besturings-cockpit van de samenleving.

Waar in een netwerksamenleving zo’n cockpit ont-

breekt, is die intermediaire functie ook steeds nuttelo-

zer.Tenslotte is de politieke partij tragisch, omdat ze als

organisatie hiërarchisch is.Volgens menigeen is die hiër-

archie alleen maar toegenomen sinds de personalisering

van de politiek die van partijen campagne-organisaties

voor politiek leiders heeft gemaakt. Dat nu verdraagt

zich steeds minder met maatschappelijke processen van

onthiërarchisering en horizontalisering. Dat maakt ook

alle pogingen om politieke partijen intern te democrati-
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seren zo hopeloos.28 Die pogingen zijn namelijk uiteinde-

lijk erop gericht om het monopolie op politieke partici-

patie en besluitvorming van politieke partijen te herstel-

len.29 Interne democratisering is dan met andere woor-

den gericht op een versterking van de klassieke hiërar-

chische positie van de partij in maatschappelijk verband.

Dat laatste nu is onmogelijk.

P E R S P E C T I E F

Het is van belang de teloorgang van de politieke partij in

perspectief te zien. Dat kan een zekere geruststelling

opleveren. Niet voor wie politiek vereenzelvigt met par-

tijpolitiek,wel voor diegene die de grote vitaliteit van het

publieke domein weet te zien en te waarderen. Daarom

een paar opmerkingen tot slot.

Politiek is niet partijpolitiek. Dat klinkt triviaal, maar

kan niet voldoende worden benadrukt. Noch de politie-

ke institutie, noch de parlementair-democratische vorm-

geving daarvan veronderstellen het bestaan van politieke

partijen in hun huidige vorm. Zeer wel is denkbaar een

veel grotere variëteit van politieke organisatiepatronen.

De politieke partij als zodanig heeft immers geen intrin-

sieke waarde. Ze is historisch toevallig en cultureel

bepaald.We hoeven slechts enkele kilometers zuidelijk

te reizen om partijen van een geheel andere betekenis

dan de Nederlandse te zien.

Het probleem van de politieke partij is niet het pro-

bleem van de samenleving, zo moet nog maar eens wor-

den herhaald. Zoals de secularisering een probleem was

voor de kerken en niet voor de samenleving, waar aller-

lei alternatieve vormen van spiritualiteit zijn ontstaan, is

het functieverlies van politieke partijen geen probleem

voor politieke en publieke participatie.Met die participa-

tie is het prima gesteld. Sterker nog, burgers organiseren

hun eigen wegen in het publieke domein, afhankelijk van

het onderwerp en hun specifieke betrokkenheid.30

In de netwerksamenleving ontwikkelen zich allerlei

nieuwe vormen van vertegenwoordiging en verantwoor-

ding.We zien de verbreiding van interactieve beleidsont-

wikkeling en co-productie van beleid; we zien zelfstandi-

ge bestuursorganen die per publiek manifest afkondigen

zich op verschillende wijzen horizontaal te zullen verant-

woorden naar burgers en ‘stakeholders’; we zien het

ontstaan van nieuwe vormen van politiek en bestuur in



de virtuele wereld.31 Ongetwijfeld zullen deze nieuwe

vormen van vertegenwoordiging en verantwoording

patronen van institutionalisering laten zien. De meest

onverstandige reactie is ze te bestrijden, of te pogen ze

te monopoliseren.32 In ieder geval is het nog te vroeg

om ze definitief te beoordelen.Wel is duidelijk - al was

het maar uit de reacties - dat ze serieuze concurrentie

opleveren voor de bestaande vormen van verantwoor-

ding en representatie. Per saldo zouden ze daarom eer-

der kunnen bijdragen aan het versterken van de legiti-

miteit van deliberatie en besluitvorming in het publieke

domein.

Dat publieke domein acht ik vitaal als nooit te

voren. Op talloze plaatsen wordt gedebatteerd over

publieke vraagstukken. Publieke besluitvorming kent

gevarieerder participatie dan ooit. De arena’s zijn alleen

diffuser en wisselender geworden. Ten opzichte van de

fixaties van vroeger is dat alleen maar winst.

In toenemende mate gaat het om ‘checks and balan-

ces’ en macht en tegenmacht. Creatief nadenken daar-

over dient te worden gestimuleerd en niet te worden

bestreden. Langzaam tekenen zich de contouren af van

een soort samenleving die niet meer eenduidig te

benoemen of te begrenzen is. Instituties die aan een ter-

ritorium zijn gebonden, zijn minder adequaat om daarin

te opereren.Wat ik zie ontstaan, is het beeld van een

centrumloze democratie. De plek van de macht daarin is

leeg. Dat sluit aan bij het denken van Claude Lefort, vol-

gens wie de politieke democratie niet de functie heeft

om inhoudelijk de samenleving te sturen.Dat de plek van

de macht leeg is, vormt de belangrijkste garantie voor de

republiek der burgers. Politieke partijen proberen die

plek vergeefs te vinden en vervolgens te bezetten. Dat is

niet langer de manier om politiek en publiek domein

vorm te geven.

Het zijn de maatschappelijke veranderingen die ik in

dit artikel heb beschreven die het functioneren van poli-

tieke partijen ten diepste problematisch maken. Het zijn

diezelfde maatschappelijke veranderingen die ongetwij-

feld tot nieuwe vormen van politiek zullen leiden.Dat we

niet precies weten welke dat zullen zijn, is onvermijdelijk.

De geschiedenis is slechts zelden resultaat van ons ont-

werp. En dat is maar goed ook.
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D E B E L E I D S P A R A D O X : H O E R E G E L S
H UN E I G E N N A L E V I N G

V E R H I N D E R E N .
M A X V I S S E R

�
Elke burger wordt geacht de wet te kennen en na

te leven, zo luidt een welbekend adagium. Maar

wat indien er zoveel wetten en regels zijn dat

deze menselijkerwijs nauwelijks meer alle ken-

baar zijn?Wat als de wetten verschillende en zelfs

tegengestelde eisen aan het gedrag van burgers

stellen? Dit artikel bevat een korte beschouwing

over de veelheid van regels, de daaruit voortvloei-

ende beleidsparadox en de uitdaging, welke er

voor liberalen ligt.

R E G E L S , R E G E L S

Behalve één van de dichtstbevolkte is Nederland waar-

schijnlijk ook één van de ‘dichtstberegelde’ landen van de

wereld. Niet alleen is de hoeveelheid regels immens, ook

de reikwijdte daarvan lijkt bijna oneindig.Weinig gebieden

van het dagelijks leven ontsnappen aan de aandacht van

de wet- en regelgevers. Op het eerste gezicht lijken deze

regels van Nederland een geordend en georganiseerd

geheel te maken. Bij nadere beschouwing kleven er

belangrijke nadelen aan de regeldichtheid in dit land.Ter

illustratie enkele voorbeelden uit de recente dagbladpers.

Het eerste en meest tragische voorbeeld wordt

gevormd door de discotheekbrand in Volendam. Hoewel

in deze zaak een forse eigen verantwoordelijkheid van de

betrokken horecaondernemer kan worden vastgesteld,

blijkt er meer aan de hand te zijn.Naar voren is gekomen

dat horecaondernemers in de praktijk met meer dan 130

wetten en regels rekening dienen te houden.Het toezicht

op de correcte naleving daarvan ligt in handen van ver-

schillende instanties die echter allesbehalve eenduidige

eisen stellen. Zoals één ondernemer het uitdrukt: ‘De

wirwar aan regelgeving is te groot. Iedere wet heeft zijn

eigen inspectie, eigen controleurs en handhavers. En alle-
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maal komen ze met andere instructies.Wet A zegt dat ik

linksom moet en wet B rechtsom.’1

Op beleidsterreinen die zich in een nog grotere over-

heidsaandacht dan de horeca mogen verheugen, is de

regeldichtheid zo mogelijk nog groter. Zorg en onderwijs

zijn twee kenmerkende gebieden. Zo schrijven Groot en

Maassen van den Brink over het zorgbeleid: ‘Een belang-

rijke reden, waarom de gezondheidszorg in Nederland

niet oplevert wat de betrokken partijen er van verwach-

ten, is de financieringsstructuur. De financiering van de

gezondheidszorg heeft geleid tot veel wet- en regelge-

ving. Die belemmert dat de zorg doelmatig en klantvrien-

delijk functioneert.’2

Het onderwijs in Nederland is een derde voorbeeld

van dichte beregeling. In een afscheidsinterview zegt de

scheidende inspecteur-generaal Onderwijs,Mertens, over

zijn eigen departement: ‘In de praktijk sturen we scholen

nog altijd van achteren, van voren, van onderen en van

boven… De overdaad aan regels heeft het personeel

apathisch gemaakt… Wij hebben mensen in het onder-

wijs systematisch hun verantwoordelijkheid ontnomen.

Wij zeiden eigenlijk: het zit wel goed, wij hebben voor u

gedacht. Dat is fataal.’3

Een laatste voorbeeld komt uit het grote stedenbe-

leid. In een voormalige crisiswijk in Zwolle worden de

problemen succesvol aangepakt door middel van een

‘onorthodoxe aanpak’. Het blijkt dat de leefbaarheid van

de wijk wordt vergroot door allerlei regels met betrek-

king tot woningtoewijzing, schoolhuisvesting en winkel-

vestiging buiten werking te stellen.Volgens de toenmalige

burgemeester Franssen ‘is het soms beter de regels opzij

te zetten,mits je een helder concept hebt en het beleid is

geaccordeerd door de gemeenteraad.’4

Mensen die rechtstreeks (als werknemer, onderne-



mer of cliënt) te maken hebben met de uitvoering van

beleid op terreinen als justitie, sociale zaken en ruimtelij-

ke ordening laten zich in de media veelvuldig in soortge-

lijke termen uit.

D E B E L E I D S P A R A D O X

Deze min of meer anekdotische voorbeelden kunnen in

een meer bestuurswetenschappelijk kader worden

geplaatst en aldus beter worden begrepen.

Vanuit de bestuurskunde is de ‘wet van afnemende

beleidseffectiviteit’ afkomstig, welke nader inzicht biedt in

bovenstaande materie. Door middel van wetten en

beleidsregels tracht de (nationale en lokale) overheid het

gedrag van burgers te sturen en te beïnvloeden. Sommige

regels sluiten beter aan op de leefwereld van de burgers

dan andere. Geleidelijk leren burgers zich te onttrekken

aan die overheidssturing, welke door hen als ongewenst

wordt beschouwd. De overheid leert echter ook en

reageert hierop met een intensivering van het bestaande

beleid.Dit ontlokt op haar beurt nieuwe leerprocessen bij

de burgers,waarop de overheid wederom nieuwe maatre-

gelen aan bestaande toevoegt (beleidsaccumulatie). Ook

hieraan leren burgers zich weer te onttrekken, totdat aan

het eind van dit cyclische proces het gehele beleidsge-

bouw onder zijn eigen gewicht instort (beleidscrisis).5

De kern van de wet van afnemende effectiviteit

wordt gevormd door de destructieve invloed, welke uit

kan gaan van elkaar tegenstrevende regels, vooral wan-

neer deze door negatieve sancties worden gehandhaafd.

Vanuit de klinische en experimentele psychologie is

bekend dat personen die gedurende langere tijd aan

tegengestelde eisen aan hun gedrag worden blootgesteld,

waarbij die eisen door middel van (dreiging met) straffen

worden gehandhaafd en waarbij die personen zich niet of

nauwelijks aan de situatie kunnen of willen onttrekken,

allerlei symptomen van stoornis kunnen gaan vertonen,

zoals vermijdingsdrang, angst, agressie, stress en andere

reflexmatige ‘vecht of vlucht’-reacties.6 Vooral sectoren,

waarin mensen vanuit een zeker idealisme werken (zoals

zorg en onderwijs), lijken kwetsbaar in dit opzicht. Men

ziet hier relatief veel ziekte, uitval en demotivatie onder

zittend en potentieel nieuw personeel.

Bovengenoemde processen verschaffen nader inzicht

in wat ‘de beleidsparadox’ kan worden genoemd. Hoe
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meer regels er worden uitgevaardigd, hoe groter de kans

dat deze met elkaar conflicteren, hoe groter de kans dat

deze regels niet kunnen (en dus niet zullen) worden

nageleefd. Burgers die verstrikt raken in een web van

elkaar tegensprekende, door sancties ondersteunde

gedragsvoorschriften zullen in toenemende mate ‘vecht

of vlucht’-reacties gaan vertonen, teneinde zich aan de

regels te onttrekken.

E E N L I B E R A L E U I T D A G I N G

In het voorkomen van de beleidsparadox ligt een belang-

rijke politiek-bestuurlijke uitdaging. Tot nu toe is de pri-

maire politieke aandrift: indien de overheid iets wil rege-

len in de samenleving, dan maakt zij een nieuwe wet.

Waar het aan naleving schort, daar dient de overheid de

regels krachtig te gaan handhaven.7 De beleidsparadox

vereist dat precies in omgekeerde richting wordt

gedacht: wie iets wil regelen in de samenleving schaft

wetten en regels af. De verkokerde werkwijze van con-

trolerende inspecties en diensten blijkt evenzeer een

desastreuze invloed te hebben. Hoe meer en ongecoör-

dineerd er wordt gecontroleerd, hoe minder beleid de

facto wordt uitgevoerd.

Voor liberalen ligt hier een bijzondere uitdaging. Als

enige politieke stroming heeft het liberalisme immers de

vrijheid en zelfbeschikking van het individu hoog in het

vaandel staan. Burgers dienen, zo weinig mogelijke gehin-

derd door regels, hun persoonlijke levenspad uit te kun-

nen stippelen. Uiteraard ontkennen liberalen niet dat

bepaalde regels nodig zijn ter elementaire regulering van

maatschappelijke processen. De huidige regeldrift brengt

echter in toenemende mate het tegendeel totstand: hoe

meer regels, hoe groter de kans op regelloosheid. Aan

liberalen de taak de beleidsparadox op te lossen! 8
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Z I J N T I J D V O O R U I T
BESPREKING VAN WILLEM DREES JR., GESPIEGELD IN DE TIJD - DE NAGELATEN

BIOGRAFIE. BEZORGD DOOR MARIJKE DREES, WILLEM B. DREES EN E. SCHOORL.

U R I R O S E N T H A L

�
Al komt er de laatste tijd enig schot in, Nederland is nog

altijd karig bedeeld met biografieën, laat staan autobiogra-

fieën van vooraanstaande politici. De liberale stroming

blijft niet langer verstoken van historische en politiek-

wetenschappelijke publikaties, maar er zijn nauwelijks

(auto)biografieën van naoorlogse liberale coryfeeën te

vinden. De liberalen behoeven zich, bij afwezigheid van

een liberale minister-president, het vrijwel achterwege

blijven van waarlijk omvattende (auto)biografieën van de

naoorlogse premiers in ons land niet direct aan te trek-

ken, maar in het algemeen manifesteert zich ook op dit

vlak de slordigheid, waarmee Nederland met zijn politie-

ke erfgoed pleegt om te gaan.

Ondanks de niet aflatende publikatiedrift in sociaal-

democratische kringen, is het wachten op de biografieën

van de naoorlogse premiers Drees en Den Uyl. Het is

best aardig om kort na hun vertrek kennis te nemen van

de ervaringen van sociaal-democratische bewindsperso-

nen zoals Bram Stemerdink, Relus ter Beek of Jo Ritzen,

maar dat vult de opmerkelijke leemten in de persoonsge-

richte geschiedschrijving van de naoorlogse sociaal-

democratie niet op.

Dit laatste geldt ook voor de nagelaten autobiografie

vanWillem Drees jr.Het heeft iets wrangs thans kennis te

nemen van de autobiografische aantekeningen van een

sociaal-democratische renegaat, terwijl bovendien het

grote verhaal over zijn vader nog niet verschenen is. De

bezorging van deze autobiografie onder de titel Willem

Drees en de vermelding van Vader Drees als Drees sr.

nemen niet weg dat we bij dezeWillem Drees te maken

hebben met degene die vooral bekendheid genoot als

Drees jr. - zoals Drees sr. voor het grote publiek kortweg

Drees was. Drees jr. (1922-1998) was en bleef de zoon
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van zijn vader, ook al heeft ook hij het land decennia lang

in belangrijke functies gediend en trad hij als lijsttrekker

van DS ’70 en minister van Verkeer &Waterstaat in het

kabinet-Biesheuvel begin jaren zeventig in de schijnwer-

pers van de net ontluikende televisiedemocratie.

Dit gezegd zijnde, houden wij aan de autobiografie van

Drees jr. een boeiende beschrijving van een leven in de

publieke dienst, in dienst van de publieke zaak, over. Het

zal weinigen gegeven zijn: na een studie economie eerst

verschillende internationale functies; vervolgens een aan-

tal ambtelijke topfuncties in het centrum van de finan-

cieel-economische politiek en een hoogleraarschap

openbare financiën; daarna lijsttrekker van een politieke

partij, minister en Tweede Kamerlid; en tenslotte lid van

de Algemene Rekenkamer en veelgevraagd adviseur. En

het zal nog minder personen gegeven zijn al die functies

met zoveel authenticiteit te vervullen als Drees jr. gedaan

heeft. De autobiografie reflecteert dat, niet verwonder-

lijk, op authentieke wijze. Zij toont een persoon die van

jongs af aan voor zijn mening uitkwam - moedig in de

oorlogsjaren, nadien even standvastig, zowel ambitieus als

gedreven, begiftigd met een hoogwaardig analytisch ver-

mogen.

Een aantal inmiddels verschenen recensies van de

autobiografie van Drees jr. beperkt zich goeddeels tot de

periode in het begin van de jaren zeventig, toen hij als

lijsttrekker van DS ’70 en vervolgens minister van Ver-

keer &Waterstaat voor korte tijd een in het oog lopende

positie in de landelijke politiek innam. Dat heeft iets

ongerijmds. Want in die luttele periode van drie jaar

(1970-1972), die men met erg veel goede wil met nog

een vijftal jaren oppositie in de Tweede Kamer mag ver-

lengen, is Drees jr. weliswaar een Bekende Nederlander



geweest, maar het waren bepaald niet zijn finest hours.

Geroutineerde parlementaire historici en journalisten

zijn ongetwijfeld in staat er de nodige betekenis aan toe

te kennen, maar de politieke activiteiten van Drees jr.

hebben per slot van rekening voor de loop van de poli-

tieke geschiedenis van ons land eigenlijk weinig belang

gehad.

Het lijsttrekkerschap van Drees jr. droeg ongetwijfeld

bij tot de entree van DS ’70 met liefst acht zetels in de

Tweede Kamer in april 1971. En zijn aanwezigheid in het

kabinet-Biesheuvel als primus inter pares van het DS ’70

smaldeel? Ietwat cynisch gezegd, was de betekenis daar-

van vooral dat hij het Biesheuvel wel erg gemakkelijk

maakte zich al na een jaar na een schimmig dispuut van de

vijfde coalitiepartij te ontdoen. Ook als politicus wilde

Drees jr. gelijk hebben, in plaats van ernaar te streven

gelijk te krijgen.Waar het om ging - wat wij nu, dertig jaar

later, de transparantie van de overheidsuitgaven zouden

noemen - ‘was, zo mag duidelijk zijn, voor mij een princi-

piele kwestie, en niet slechts een kwestie van bedragen’

(blz. 193). Daar kwam hij niet ver mee, ook al had hij

inderdaad het grootste gelijk van Nederland. Hij moest

vervolgens lijdelijk toezien hoe het rompkabinet-Biesheu-

vel in zijn tweede jaar de overheidsuitgaven fors zou

opschroeven, als een opmaat naar de verder expanderen-

de budgetten onder het kabinet-Den Uyl.

Willen wij recht doen aan de betekenis van Drees jr.,

dan doen we er derhalve beter aan ons te richten op zijn

eminente inspanningen om, in welke functie dan ook, op

de bres te staan voor een verantwoord financieel-econo-

misch beleid en, niet te vergeten, voor weloverwogen pri-

oriteiten op gebieden als de ruimtelijke ordening, het ver-

keer en vervoer en het onderwijs.Telkens weer hamerde

hij op realiteitszin. Het is treffend te ervaren hoezeer de

beschouwingen in zijn autobiografie daarvan doortrok-

ken zijn. Nederland mag zich bij de ruimtelijke ordening

en zijn vervoersbeleid niet rijker rekenen dan het gezien
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zijn schaarse ruimte is. Onderwijs kost geld, is een inves-

tering die voor een deel ook aan toekomstige individuele

baten te koppelen is en derhalve voor dat deel zeker

voor toepassing van het profijtbeginsel in aanmerking

komt. ‘Alles van waarde wordt verspild - als het gratis

wordt verstrekt’ (blz. 129).

Drees jr. was, in zijn politieke jaren, zijn tijd in zekere

zin ver vooruit. Het is niet overdreven te zeggen dat de

tijdgeest van de jaren zeventig niet aan hem besteed is

geweest en dat hij in de jaren tachtig en negentig veel

beter aan zijn politieke trekken zou zijn gekomen. Dat

was dan wel alleen, om zijn economische betoogtrant

even te imiteren, ceteris paribus opgegaan. Want in de

jaren tachtig en negentig deed de Partij van deArbeid, die

Drees jr. medio 1970 had verlaten, in menig opzicht dat-

gene wat hij in de jaren zeventig met DS ’70 beoogde.

Drees jr. zou Drees jr. niet zijn geweest, als hij het ook

hier niet mee eens was: ‘In Elsevier van 2 januari 1995

schreef J. Jansen:“PvdA hult zich in gedachtegoed van DS

’70.” Dit is op de meest urgente terreinen … onjuist’ (blz.

229).

Deze autobiografie, die door twee van zijn kinderen

en de econoom Schoorl met toewijding voor publicatie

geprepareerd is, is lezenswaard en biedt her en der een

alleraardigste blik in de keuken - temeer omdat de

betrokkene dat alles soms ook echt in ogenschouw

neemt. Om bij Drees jr. te blijven, het boek is zijn prijs

zeker waard.

Willem Drees, Gespiegeld in de tijd - de nagelaten biografie.

Bezorgd door Marijke Drees, Willem B. Drees en E.

Schoorl. Uitgeverij Balans, Amsterdam 2000, 288 blz.,

fl.45,=

Prof. dr. U. Rosenthal is hoogleraar bestuurskunde aan de Uni-

versiteit van Leiden en lid van de Eerste Kamer voor de VVD,

alsmede voorzitter van de redactie van Liberaal Reveil.
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A S C H W I N D E W O L F

�
In An Introduction to Economic Reasoning gaat David Gor-

don in op het gedachtegoed van de Oostenrijkse School.

De meesten onder ons zullen vanuit hun opleiding nog

wel een vage herinnering bewaren aan het bestaan van

deze School, maar zullen zich er toch nauwelijks van

bewust zijn, welke invloed deze School heeft gehad - en

nog steeds heeft - op de economische en politieke ont-

wikkelingen in de wereld. Daarmee is het gedachtegoed

van de Oostenrijkers nog verrassend actueel.

Eén van de meest bekende vertegenwoordigers van de

Oostenrijkse School was ongetwijfeld Friedrich von

Hayek (1899-1992). Hij was een sleutelfiguur in de

wederopleving van het liberalisme in de 20ste eeuw.Von

Hayek heeft vele politici tot hervorming geïnspireerd,

zoals Luwdig Erhard die aan de wieg stond van het Duit-

se Wirtschaftswunder. En vele decennia later, toen Marga-

ret Thatcher haar revolutionaire plannen ontvouwde,

toonde ze een groep Tory-onderzoekers een exemplaar

van Hayek’s The Constitution of Liberty met de woorden:

‘This is what we believe!’ Ook de Tsjechische premier

Vaclav Klaus was een aanhanger van Von Hayek en vol-

gens ooggetuigen ontbreekt zijn werk zelfs niet in de

boekenkast van de Chinese premier.

Meer dan welke andere economische gedachtestroom

dan ook hebben de Oostenrijkers gewezen op de onver-

enigbaarheid van een dominante overheidsinvloed in de

economie en de verwezenlijking van welvaart en vrijheid.

Reeds in 1920 heeft Luwdig von Mises (1881-1973) - een

andere prominente vertegenwoordiger van de Oosten-

rijkse School - op theoretische gronden aangetoond dat

het communisme niet kon werken, omdat het geen parti-

culier eigendom en vrije prijzen kende, die volgens hem
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noodzakelijk waren om de juiste economische beslissin-

gen te kunnen nemen.Het heeft de Sovjetunie vervolgens

zeventig jaar gekost om dat ook in de praktijk afdoende

te bewijzen. Maar wat voor het Sovjet-communisme in

extreme mate gold, geldt ook voor tal van overheidsin-

terventies in deWestelijke economieën. Deze kunnen op

grond van sociale of politieke overwegingen wenselijk

worden geacht, maar de Oostenrijkers beklemtonen dat

daaraan wel een prijskaartje hangt.

Ondanks de populariteit van Friedrich von Hayek is er in

liberale kring betrekkelijk weinig aandacht besteed aan de

Oostenrijkse School meer in het algemeen. Deze telde

tal van illustere representanten, zoals Carl Menger (1840-

1921), Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914), Gottfried

von Haberler (1901-1995) en Murray N.Rothbard (1926-

1995). Geheel vreemd is dit echter niet, omdat Von

Hayek, ondanks sterke beïnvloeding, strikt genomen geen

representant was van de Oostenrijkse School pur sang,

maar eerder inzichten uit deze traditie combineerde met

opvattingen uit de klassieke economische school. De

introductie in de economische theorievorming van de

Oostenrijkse School door David Gordon - historicus en

verbonden aan het Ludwig von Mises Institute - probeert in

deze lacune te voorzien door een consistente verdedi-

ging te geven van de Oostenrijkse School, vooral in de

traditie van Ludwig von Mises en Murray Rothbard.Het is

in het bijzonder de verdienste van de eerstgenoemde

geweest de Oostenrijkse benadering bijeen te brengen, te

systematiseren en van een kentheoretische basis te voor-

zien.

Eén van de grootste misverstanden omtrent de Oosten-

rijkse School is de opvatting dat de aanhangers hiervan



niet zozeer economie, maar ideologie bedrijven. Het valt

inderdaad niet te ontkennen dat de meeste representan-

ten van deze school een voorkeur hebben voor het lais-

sez faire-kapitalisme en een zeer minimale - of helemaal

geen - staat voorstaan. Echter, dergelijke uitspraken voe-

ren zij nooit op als logische implicaties van hun weten-

schappelijke werk. Zowel Ludwig von Mises als Murray

Rothbard waren de mening toegedaan dat economie als

zodanig waardevrij dient te zijn. Sterker nog, één van de

sterke punten van de Oostenrijkse School is het bloot-

leggen van de normatieve veronderstellingen in de main-

stream-economie. Een gunstig gevolg hiervan is dat de

economen van de Oostenrijkse School, en Rothbard in

het bijzonder, enorm veel moeite hebben gedaan om hun

eigen werk van dergelijke veronderstellingen te zuiveren.

De interesse in de kentheoretische grondslagen van de

economie is dan ook het eerste wat opvalt bij lezing van

dit boek van Gordon. De auteur begint met een aantal

fundamentele vragen omtrent het studieobject en de

methode van de economie. Het is dan ook hier waar de

methode van de Oostenrijkse School fundamenteel

afwijkt van concurrerende stromingen. De Oostenrijkse

School gaat ervan uit dat de economie een deductieve,

logische wetenschap is, terwijl de meeste (maar niet alle)

concurrerende stromingen ervan uitgaan dat economie

een positieve wetenschap is, waarin theorieën door mid-

del van onderzoek kunnen worden getoetst.Dit betekent

overigens niet dat de Oostenrijkse School empirische

gegevens zou negeren (een bekende tegenwerping), maar

dat zij slechts ter illustratie kunnen dienen voor een

theorie die strikt logisch van aard is.

Het uitgangspunt van de Oostenrijkse School is dat de

mens handelt in een omgeving van schaarste. Dit klinkt

weinig verrassend. Immers, er is wellicht geen enkele

andere economische school die een dergelijk uitgangs-

punt zal negeren. Het karakteristieke van de Oostenrijk-

se School is echter dat zij - net als in de wiskunde - van-

uit deze basisveronderstelling een groot aantal economi-

sche conclusies afleidt die in eerste instantie niet zo voor

de hand liggen. De methode hiertoe is echter niet het

formuleren van een theorie en die vervolgens te toetsen

door middel van empirisch onderzoek, maar het afleiden
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van de logische implicaties van het feit dat de mens han-

delt zoals hij doet. Op deze wijze probeert de Oosten-

rijkse School de formele implicaties van het handelen van

de mens bloot te leggen.‘Formeel’ in dit verband houdt in

dat de economie wetenschap geen uitspraken doet

omtrent de motivatie, inhoud of toelaatbaarheid van deze

preferenties, maar deze als gegeven neemt. Of om het

concreter te zeggen: de economie kan wel stellen dat een

toename van de vraag naar appels tot een hogere prijs

leidt, maar niet dat mensen geen appels zouden moeten

eten, of dat hun preferenties op een dubieuze tot stand

zijn gekomen.

Gordon laat zien, hoe door gebruik van bovenstaande

methode relevante inzichten omtrent vraag en aanbod,

waarde, geld etc. kunnen worden afgeleid. De manier,

waarop hij dit doet en de mogelijke tegenwerpingen die

hij behandelt, zijn dermate spitsvondig, dat het boek

zowel interessant is voor geïnteresseerden in de econo-

mie als voor gevorderden. Verder besteedt hij aandacht

aan de mogelijke tegenwerping dat dergelijke ‘conclusies’

niets meer zijn dan een tautologie, ofwel dat zij niet meer

nieuwe informatie verschaffen, dan al in de veronderstel-

lingen liggen besloten. De auteur ontkent dit geenszins,

maar stelt dat het concretiseren van dergelijke conclusies

interessante inzichten voor de economische praktijk van

alledag kunnen bieden, omdat het feit dat de mens han-

delt weliswaar voor iedereen onmiddellijk inzichtelijk is,

maar de concrete gevolgen voor vraag en aanbod,waarde

en geld niet.

De auteur zou echter geen ware representant van de

Oostenrijkse School zijn, als hij zijn verhandeling niet zou

ondersteunen met voorbeelden die de futiliteit van over-

heidsinterventie in de economie illustreren, zoals het

vaststellen van minimum- en maximumprijzen en de wet

op het minimumloon. Zoals reeds eerder werd opge-

merkt met betrekking tot de waardevrijheid beweert de

auteur niet dat de economische theorie dergelijke maat-

regelen niet toestaat, maar dat het inconsistent is om bij-

voorbeeld voorstander te zijn van een door de overheid

afgedwongen minimumloon en tegelijkertijd voorstander

van een hoog niveau van werkgelegenheid. Op de tegen-

werping dat een hogere werkloosheid de prijs is die we



moeten betalen voor de garantie van een minimumbelo-

ning heeft de economische wetenschap geen antwoord,

maar de auteur laat niet na te verwijzen naar Murray

Rothbards politiek-filosofische magnum opus The Ethics

of Liberty, waarin wordt betoogd dat een door de over-

heid afgedwongen minimumloon niet alleen werkloos-

heid tot gevolg heeft, maar tevens immoreel is, omdat de

hiermee het zelfbeschikkingsrecht en de individuele con-

tractsvrijheid van individuen wordt doorkruist. Het enige

wat eigenlijk als een groot gemis dient te worden gezien,

is het ontbreken van een hoofdstuk omtrent collectieve

goederen. Het is juist op dit punt dat klassiek-liberalen

doorgaans dezelfde opvattingen hebben als hun meer

interventionistische tegenhangers. Er is immers geen

strikt economische verdediging mogelijk van het stand-

punt dat zaken als onderwijs, wegen, politie, rechtspraak

etc. niet op de markt kunnen worden aangeboden. Een

zodanig standpunt is veeleer gebaseerd op normatieve en

sociaal-psychologische overwegingen. Dit is niet per

definitie verkeerd, maar behoeft wel een rationele verde-

diging, hetgeen doorgaans ontbreekt. Met name auteurs

van de Oostenrijkse School hebben met hun kritiek op

de conventionele collectieve goederentheorie een inte-
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ressante stroom van dissident onderzoek in gang gezet,

waarin een groot aantal opvattingen is weerlegd of bijge-

steld in een meer marktvriendelijke richting. Het is jam-

mer dat de auteur hieraan geen enkele aandacht bes-

teedt.

Al met al moet Gordons werk als een geslaagde intro-

ductie in het denken van de Oostenrijkse School worden

gekwalificeerd. Voor lezers die echter een uitvoerige

introductie in de theorievorming van de Oostenrijkse

School wensen, blijven uiteraard de werken van Ludwig

von Mises (Human Action) en Murray Rothbard (Man, Eco-

nomy and State) onontbeerlijk.

D.Gordon,An Introduction to Economic Reasoning,The Lud-

wig von Mises Institute,Auburn 2000, 193p.

Aschwin deWolf studeert politieke wetenschappen en is oud-

redacteur van het libertarisch tijdschrift De Vrijbrief en

mederedacteur van een spoedig te verschijnen boek omtrent

de geschiedenis van het klassiek-liberalisme en libertarisme in

Nederland en België.



Enige tijd geleden is verschenen:
Geschrift 90 van de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting

Groei, Inkomensverdeling en Economische Orde

In beleidsdiscussies in Nederland en Europa over de gewenste economische orde

wordt vaak die in de Verenigde Staten als referentiekader gekozen. De economie

aldaar zou gekenmerkt worden door meer concurrentie en minder verzorgingsstaat

dan in de continentaal-Europese landen het geval is. Hierdoor, zo wordt wel gesteld,

groeit de Amerikaanse economie sneller en is er minder werkloosheid. Deze sterkere

dynamiek zou echter tevens een grotere inkomensongelijkheid met zich brengen.

In het geschrift Groei, inkomensverdeling en economische orde staat de vraag centraal,

of de economische orde in Nederland verandering behoeft en meer in de richting van

het Amerikaanse systeem bijgesteld moet worden.

De auteurs van het geschrift - S.K. Kuipers, G.A.W. van Dalen, R.H. Koning en

K. Groenveld - bepleiten verdere liberalisatie van de Nederlandse economie. De over-

heid mag de vrije marktverwerking door regelgeving zo weinig mogelijk hinderen.

Het is echter niet aan de overheid om reparaties in de particuliere sector, gericht op

herstel van gelijkheid en beperking van de concurrentie tegen te gaan. Het is in een

liberale democratie aan de particuliere sector om te bepalen welke instituties men

wil behouden. De negatieve consequenties van die keuzen komen dan evenwel niet

voor rekening van de overheid.

Het geschrift kost ƒ 20,- en is te verkrijgen bij de

Teldersstichting, Koninginnegracht 55A, 2514 AE te Den Haag;

tel.: 070-3631948, fax: 070-3631951; E-mail: telders@bart.nl



Enige tijd geleden is verschenen:

Liberal thought and practice, a view from
the Netherlands

In deze Engelstalige bundel laten verscheidene prominente Nederlandse liberale

wetenschappers en politici, zoals Frits Bolkestein en Joris Voorhoeve, hun licht

schijnen over uiteenlopende onderwerpen. Deze variëren van internationale politiek

tot (liberale) normen en waarden, democratie en de relatie tussen economie en

ecologie.

Deze publicatie, een gezamenlijke uitgave van het internationaal secretariaat van

de VVD en de Teldersstichting, heeft beoogd het denken van liberalen te prikkelen

en een bijdrage te leveren aan het internationale debat tussen liberalen en anders-

denkenden.

U kunt Liberal thought and practice, a view from the Netherlands bestellen door

ƒ 25,= over te maken op girorekening 67880, ten name van VVD Algemeen

Secretariaat, Den Haag, onder vermelding van ‘liberal thought and practice’
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E U T H AN A S I E ;
D E K E R N V A N D E Z A A K

H E L E E N D U P U I S

�
We mogen aannemen dat Nederland bij het verschijnen

van dit nummer van Liberaal Reveil een echte euthanasie-

wet heeft.

Nu ik dit schrijf, op 7 april 2001, hebben de fracties

van de coalitie in de Eerste Kamer al te kennen gegeven

in hun geheel voor de nieuwe wet te zullen stemmen.

Voor GroenLinks lijkt hetzelfde te gelden. Dit betekent

dat een niet al te krappe meerderheid van de Eerste

Kamer zich niet van de wijs heeft laten brengen door de

kamikaze-actie van CDA-voorzitter van Rij tegen de

nieuwe wet, noch door de volstrekt onderdemaatse

debatjes in het Europees Parlement (‘Ik moet gillen’, zei

een Oostenrijkse parlementariër). Ook de talrijke naar

de Senaat verzonden brieven, pamfletten,manifestaties en

andere uitingen zullen zelfs de wankelmoedigen uit de

coalitiefracties niet tot andere gedachten hebben

gebracht, al was het maar omdat deze in meerderheid

voor aanneming van de wet pleitten. Het spel was al

gespeeld, en de afloop voorspelbaar. Nederland heeft

immers al 25 jaar over de zachte dood op verzoek gede-

batteerd. De argumenten voor en tegen waren in kaart

gebracht en van tegenargumenten voorzien en de feiten

waren bekend, zoals de aantallen uitgevoerde verzoeken,

en - niet onbelangrijk - de gemiddeld door euthanasie

verloren levenstijd. Deze blijkt in de praktijk neer te

komen op een à twee weken.

Niet voor iedereen is duidelijk wat er precies op het

spel stond, en hoe men moet kijken naar de positie van

de deelnemers aan het debat, de vóór- en tegenstanders

van de straffeloosheid van een gevraagde milde dood. Is

het mogelijk in de gebezigde argumentaties de meer juis-

te beweegredenen aan te wijzen? Is er sprake van een

groter ‘gelijk’ aan één kant, van een keuze die moreel

gezien hogere ogen gooit?

De tegenstanders van euthanasie houden hun eigen
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opvatting voor de enig juiste, maar onderbouwen die

nogal eens met uiterst demagogische argumenten. In de

brieven en pamfletten van tegenstanders speelt Nazi-

Duitsland een prominente rol; zo ook het hellende vlak,

het verval van de beschaving en het zojuist geformuleer-

de Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit

verdrag erkent een recht op leven, inderdaad, maar dat is

het dan. Angst voor moord en doodslag, voor overtre-

ding van de wetten Gods, voor het einde van onze

rechtsstaat: de brieven vormen een prachtige bron om in

een cursus argumentatieleer te gebruiken. Aangezien

het hier om openbare stukken gaat, hoop ik nog eens een

student te interesseren voor een doctoraalscriptie ero-

ver.

Maar mag gezegd worden dat deze argumenten niet

valide zijn, of moeten we toegeven dat er nu eenmaal

verschillen opvattingen over goed en kwaad te vinden zijn

in onze samenleving en dat alle argumenten even goed

zijn? Om deze vraag te beantwoorden zouden we de

argumenten van de voorstanders van de nieuwe euthana-

siewet kunnen bezien. Bij hen is demagogie afwezig. Er

wordt gesproken over ‘eigen keuzen’ en zelfbeschikking,

over tolerantie en barmhartigheid, over de voltooidheid

van het leven (bij de ouderen), en over de afwezigheid

van een plicht tot leven. Interessant genoeg sluiten deze

argumenten bijna per definitie ook het standpunt van de

tegenstanders van euthanasie in: wie praat over eigen

keuzen, accepteert ieders eigen keuzen, ook de keuzen

van degenen die niets van euthanasie moeten hebben.

Wie praat over tolerantie en barmhartigheid respecteert

ook andere opinies en is niet bezig zijn eigen opvattingen

te verabsoluteren. Integendeel, benadrukking van deze

uitgangspunten levert ruimte en respect voor andere

meningen op.

Dit is het grote verschil met de argumenten van de



tegenstanders. Bij hen is geen enkel respect voor de eigen

keuzen van anderen te vinden. Integendeel: hun oordeel

over de voorstanders is ongenadig hard: dezen zouden

het einde van de rechtsstaat nabij brengen, Nazi-Duits-

land imiteren (ik kan dit niet opschrijven zonder woe-

dend te worden); zij deugen kortom van geen kant. Geen

respect voor de voorstanders dus bij de tegenstanders

van euthanasie, terwijl omgekeerd de voorstanders de

tegenstanders wel in hun waarde laten, althans wanneer

het hun keuzen tegen euthanasie betreft, niet als het gaat

om hun argumentaties.Die zijn schandelijk en passen niet

in een situatie waarin alle participanten in het debat zich

gecommitteerd hebben aan onze rechtsstaat.

Mijn conclusie is dat er op het niveau van argumenta-

tie een groot verschil is tussen de twee partijen, waarbij

de tegenstanders een ernstig verwijt valt te maken over

de manier waarop zij de voorstanders benaderen. Hier-

mee is niet gezegd dat hun standpunt, namelijk dat eutha-

nasie moreel niet te rechtvaardigen is, onzinnig is. Inder-

daad behoort een mogelijke keuze voor euthanasie bij

het levensgevoel van deVerlichting, van de postmodernen

wellicht, van de geseculariseerden in elk geval, en deelt

niet iedereen dat levensgevoel.Wel komt het mij voor dat

in de context van onze hedendaagse cultuur een keuze

inzake het eigen sterven consistent is met onze opvattin-

gen over de vrijheden van de burger. Maar dit betekent

niet dat een afwijzing van deze keuze ongerijmd of

moreel verwerpelijk is.

In het politieke debat staat evenwel de morele aan-

vaardbaarheid van euthanasie niet ter discussie, maar de

vraag of de overheid in dit opzicht een opdracht heeft

om voor of tegen euthanasie te kiezen. In 1886 is deze
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keuze wel gemaakt, en is euthanasie, doden op verzoek,

uitdrukkelijk strafbaar gesteld. In de loop van de twintig-

ste eeuw is deze keuze ter discussie komen te staan. Het

levenseinde werd door de meeste Nederlanders niet lan-

ger gezien als een zaak die in het publieke domein ligt,

maar als een privé-aangelegenheid, net zoals liefde en

sexualiteit. Deze visie had uiteraard als consequentie dat

de wet moest worden veranderd, niet vanwege een een-

zijdig positief moreel oordeel over euthanasie, maar van-

wege de erkenning dat beide visies - voor en tegen -

bestaansrecht hebben. Daarover gaat het politieke debat.

En daarom mag van een kamikaze-actie van Van Rij

worden gesproken. Het zal hem duur komen te staan dat

hij minstens 60% van zijn kiezers moreel in hun hemd zet,

en dat zonder overtuigende argumentatie. Hoe meer het

CDA tegen euthanasie tekeer gaat, des te ernstiger zullen

de consequenties zijn voor deze partij zelf. Ook gelovige

christenen onder CDA-stemmers beseffen dat een

liberale visie op euthanasie kan samengaan met een chris-

telijke levenshouding.

Want ik geef toe, de scheiding tussen een privé- en

een publiek domein in de moraal duidt op een liberale

visie op de verhouding van burger en overheid. Maar

deze visie kleurt al lang onze wetgeving en ons gedrag ten

opzichte van elkaar.Wij gunnen elkaar een eigen sexuele

moraal, en talrijke andere vrijheden. Dat is ook wat bij

deze wet op het spel staat.

Ik zou mij dood schamen als zij niet werd aangenomen.

Prof. dr. H.M. Dupuis is hoogleraar medische ethiek aan

de Universiteit van Leiden en lid van de kernredactie van

Liberaal Reveil.



C ON S E R V A T I S M E V E R S U S
L I B E R A L I S M E

F . R . A N K E R S M I T

�
Sinds Andreas Kinneging, ooit medewerker bij

de Teldersstichting, anderhalf jaar geleden de

VVD verliet, roemen hij en zijn volgelingen steeds

luidruchtiger het conservatisme. Dat zou een

panacee zijn voor maatschappelijke kwalen die

door het liberalisme met zijn al te groot ver-

trouwen in de mens, zijn opgeroepen. Liberalen

houden er echter in werkelijkheid helemaal niet

zo’n optimistisch mensbeeld op na, zo werpt

Ankersmit in onderstaande beschouwing tegen.

En niet alleen heeft Kinneging het liberalisme niet

goed doorgrond, ook het conservatisme heeft hij

slecht begrepen. Conservatieven willen niet per

se vasthouden aan de bestaande orde, maar wij-

zen slechts verandering om de verandering af.

Door te verlangen naar vroeger tijden, toen alles

beter zou zijn geweest, laat Kinneging zien dat hij

geen conservatief is maar een reactionair, die de

huidige conservatieve orde wil neerhalen.

I N L E I D I N G

Eind 1999 keerde de Leidse politieke filosoof Dr A.A.M.

Kinneging deVVD de rug toe - de partij die hij voordien

als ideoloog een aantal jaren trouw gediend had. DeVVD

is, naar zijn mening, het verkeerde pad ingeslagen en

enkele van zijn voormalige Leidse leerlingen delen die

overtuiging. Eén van hen - Joshua Livestro, die nu in

Brussel persoonlijk medewerker van Bolkestein is - sprak

voor hen allen toen hij in het Reformatorisch Dagblad van

30 augustus 2000 de reden voor zijn teleurstelling over

de VVD van Dijkstal als volgt verwoordde: ‘De VVD is

sociaal-democratisch in haar sociaal-economische poli-

tiek, relativistisch in haar culturele, ethische en morele

opvattingen en onrealistisch-utopistisch in haar buiten-

landpolitiek’1. En daar bleef het niet bij. De onvrede over
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het liberalisme van deVVD van Dijkstal werd vertaald in

een omarming van het conservatisme.Vooral dit laatste

heeft zeer de aandacht getrokken. Er is zo langzamerhand

geen dagblad of weekblad in dit land dat niet reeds uit-

voerig aandacht besteedde aan de ideeën van deze

Gideonsbende van jonge conservatieven. Die aandacht

gaat ver uit boven het praktisch-politieke belang van deze

afsplitsing uit de VVD.Waarschijnlijk heeft zij vooral te

maken met het feit dat conservatisme in de Nederlandse

politiek gewoonlijk een scheldwoord is waarmee men

zijn politieke tegenstanders even moeiteloos als effectief

zwart kan maken. Het is daarom nogal verrassend in dit

land een groepje lieden aan te treffen dat openlijk

beweert in zoiets schandaligs als het conservatisme toch

iets moois te kunnen ontwaren. Dat is vanzelfsprekend

iets wat de kranten interesseert en waarbij het feit dat

het om jonge conservatieven gaat, de zaak helemaal pikant

maakt.

Dit groepje conservatieven beraadt zich nu over de

vraag of men een conservatieve partij zal oprichten of

liever aansluiting zoeken zal bij het CDA, dan wel bij één

of meer van de kleine Christelijke partijen. Om de

gedachtenwisseling daarover te vergemakkelijken riep

men een stichting in het leven ter bestudering van het

conservatieve gedachtengoed - de Burke Stichting - en

nam men voorts het nuttige initiatief tot een website

waar uitleg wordt geboden over het hoe en waarom van

één en ander en over de merites en de geschiedenis van

het conservatisme.Op deze website vindt men allereerst

een stuk over het conservatisme van de hand van een

zekere James Kalb (van wie ik nog nooit gehoord had2)

en, vervolgens, een verhelderend opstel van Kinneging

zelf over het conservatisme als kritiek op de Verlichting

en de moderniteit.Voor zover mij bekend zijn deze beide

teksten op dit moment de meest betrouwbare bron voor



de politiek-filosofische doelstellingen van de Kinneging-

groep - en bij mijn oordeelsvorming daarover verlaat ik

mij daarom voornamelijk op wat men aldaar kan aantref-

fen.

Nu is er over het conservatisme heel wat geschreven

en het valt daarom op dat men in de uitlatingen van de

Kinneging-groep van heel deze rijke en diepzinnige litera-

tuur zo weinig, indien al iets, terugvindt. Dat is een beetje

vreemd, want Kinneging is zeker geen rudis tiro op het

terrein van de politieke theorie. Misschien ligt de verkla-

ring daarin dat hij met zijn conservatisme een heel eigen

agenda heeft en het zoekt om te buigen in een richting

waar de geschiedschrijving van het conservatisme weinig

ruimte voor laat. Een en ander heeft uiteraard wel zijn

consequenties voor de overtuigingskracht van het plei-

dooi ten gunste van het conservatisme van Kinneging en

de zijnen. Meer in het bijzonder, de eigenzinnigheid van

Kinnegings opvatting van het conservatisme mag verkla-

ren waarom zijn pleidooi ervoor onvoldoende recht doet

aan zowel liberalisme als het conservatisme, alsook aan

de ingewikkelde relatie die er tussen beide bestaat. Daar-

toe dan onderstaande kanttekeningen.

K I N N E G I N G O V E R H E T L I B E R A L I S M E

Laat ik beginnen met Kinnegings kritiek op het liberalis-

me.De constructie is hier, in grote lijnen, dat het liberalis-

me een product is van de Verlichting en dat dat product

heel wat minder aantrekkelijk is dan vele naïvelingen op

het eerste gezicht menen. Namelijk, zo luidt de gedach-

tengang, dat Verlichte politieke denken was verantwoor-

delijk voor de ontsporingen van de Franse Revolutie -

ontsporingen die door de conservatief Edmund Burke in

1790 al met een haast griezelige nauwkeurigheid werden

voorspeld. En in feite was het Verlichte denken evenzeer

verantwoordelijk voor al de rampen van het twintigste

eeuwse totalitarisme, omdat die totalitaire politieke sys-

temen probeerden om de Franse Revolutie nog eens

dunnetjes over te doen, zij het op een zeer veel grotere

schaal. Vandaar dat we het conservatisme (van Burke)

boven het liberalisme moeten verkiezen. Immers, waar

het Verlichte liberalisme vooral de oorzaak van al die

rampen was, daar was het conservatisme direct in staat

om die rampen correct te identificeren en om ze zelfs te

voorspellen.
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Daar zit ontegenzeggelijk een kern van waarheid in3,

maar dan ook niet meer dan dat. Dat blijkt al wel daaruit

dat het liberalisme in het verleden zowel theoretisch als

praktisch een effectieve tegenstander van het totalitaris-

me geweest is. Daar heeft men het conservatisme niet

echt voor nodig gehad. Want die anti-totalitaristische

dimensie van het liberalisme heeft zeker ook zijn gronden

en verklaring in de Verlichting zelf. Reeds een vijftig jaar

terug wees JakobTalmon erop dat we in de erfenis van de

Verlichting twee kanten goed van elkaar moeten onder-

scheiden.4 Enerzijds is er deVerlichting van Locke, Hume,

Montesquieu, Thomasius of Kant en van representanten

van de Schotse Verlichting als Smith of Ferguson die ons

nuttige zaken als de rechtsstaat, habeas corpus, het even-

wicht van machten, de burgerlijke vrijheid en de volks-

soevereiniteit brachten. En dat soort van principes zijn

uiteraard een heel effectieve rem op de ‘totalitaire verlei-

ding’, om met Revel te spreken. Anderzijds is er de Ver-

lichting van Rousseau, Mably, Morelly of Helvétius - en,

inderdaad, in de geschriften van deze lieden kan men

proto-totalitaire tendenties ontwaren. Maar dat is wel

een heel andereVerlichtingstraditie. Kortom, het gaat niet

aan om alle (proto-liberale) Verlichtingsauteurs zonder

nader onderscheid op één hoop te gooien, daar het eti-

ket van de proto-totalitaire Verlichting op te plakken en

om hen dan allen collectief verantwoordelijk te stellen

voor wat er later in de geschiedenis mis is gegaan.

Daar komt nog dit bij.Wie spreekt over het liberalis-

me zal toch vooral moeten letten op de negentiende

eeuw. Zeker heeft het liberalisme zijn wortels diep in de

Verlichting. Maar als praktisch politiek systeem open-

baarde het zich eerst na de val van Napoleon. Pas toen

kon de politieke droom werkelijkheid worden. Welnu,

niet alleen conservatieven, maar ook de liberalen van

deze generatie (evenals die van daarna) waren zich goed

bewust van het deraillement van de Franse Revolutie.

Geen verstandige bourgeois liberaal in de negentiende

eeuw wenste een herhaling daarvan; hij realiseerde zich

heel goed dat dat zou neerkomen op politieke zelf-

moord. Zelfs een zo enthousiaste mytholoog van de

Franse Revolutie als Jules Michelet wist heel goed waar,

wanneer en waarom het na 1793 zo verschrikkelijk mis-

gegaan was. Meer nog, de geschiedenis van het negen-

tiende-eeuwse liberalisme kan men heel goed zien als



een continu streven om het collectieve trauma van de

grote revolutie te verwerken. En vandaar dat de negen-

tiende-eeuwse liberalen, met wie de zegetocht van het

liberalisme in feite begon, alles in het werk stelden om

een herhaling daarvan te voorkomen. Karakteristiek is

hier het zogenaamde doctrinaire liberalisme5 van het

tweede en derde decennium van de negentiende eeuw,

dat - anders dan de naam doet vermoeden - in het

geheel niet doctrinair was, maar zich juist zo soepel

mogelijk aan de harde gegevens van de geschiedenis

zocht aan te passen (en juist daarin heel dicht bij Burke

bleef6). Men kan daarbij denken aan mensen als Benjamin

Constant (die de constitutionele monarchie in feite heeft

uitgevonden), Pierre Paul Royer-Collard, Prosper de

Barante, François Guizot, Alexis de Tocqueville of, in

Nederland, Johan Rudolf Thorbecke. Dit waren liberalen

in hart en nieren, maar liberalen die niets moesten heb-

ben van het apriorisme en de systeemzucht van de radi-

cale FranseVerlichting.

Men kan daarom ook zijn twijfels hebben over het

gemak waarmee Kinneging Tocqueville bij de conserva-

tieve traditie inlijft. Het is waar dat Tocqueville altijd een

zekere nostalgie voor de aristocratische samenleving

behield7; maar sterker nog was voor hem als rechtgeaar-

de liberaal zijn liefde voor de vrijheid.Voor Tocqueville,

als liberaal, was de vrijheid het hoogste goed: denk aan

zijn befaamde uitspraak dat iedereen die zich afvraagt

welk doel de vrijheid dient, voor de slavernij geboren is.8

De vrijheid dient geen doel, maar is het doel. Dat klinkt

anders dan bovenvermelde Kalb die in zijn exposé van

het conservatisme de vrijheid expressis verbis onderge-

schikt maakt aan het ‘goede leven’ - een standpunt dat

men eerder bij socialisten en bij de hedendaagse zoge-

naamde communitarians aan zal treffen dan bij liberalen

(en men zou het ook niet bij een conservatief verwach-

ten, zou ik zelf menen). Kortom, in het beeld dat Kinne-

ging schept van het liberalisme zou, denk ik, geen enkele

invloedrijke liberaal van na 1800 zich kunnen herkennen

omdat het uitsluitend een weergave is van de lunatic frin-

ge onder de pre-revolutionaire Verlichtingstheoretici en,

vooral, omdat in dat beeld voor de post-revolutionaire

realiteit en de praktijk van de liberale politiek geen aan-

dacht overschiet.
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K I N N E G I N G O V E R H E T C ON S E R V A T I S M E

Dat brengt mij bij het conservatisme zelf. Meest opval-

lend in het door Kalb, Kinneging en hun geestverwanten

bepleite conservatisme is, dat zij dit omschrijven als een

traditionalistisch conservatisme. Nu is iedereen sinds Karl

Mannheims invloedrijke essay uit 1927 over het conser-

vatisme het erover eens dat alle wijsheid over het con-

servatisme begint bij het onderscheid tussen traditiona-

lisme enerzijds en conservatisme anderzijds.9 Tegen die

achergrond is de notie van een traditionalistisch conserva-

tisme à la Kalb en Kinneging een contradictio in adiecto.

Onder traditionalisme verstond Mannheim in navolging

van MaxWeber de alle mensen aangeboren geneigdheid

tot gewoonte en traditievorming. We kunnen gewoon

niet anders, want zonder gewoontes en tradities zou ons

leven een volstrekt onbeheersbare en onvoorspelbare

chaos zijn. Niemand kan zonder tradities en gewoontes -

ook de revolutionair niet - omdat eerst die een minimum

aan orde in onze existentie aanbrengen.

Maar, zo betoogt Mannheim, dat is iets anders dan

conservatisme. Conservatisme omschrijft hij als de

bewustwording van tradities. Hij bedoelt daarmee het vol-

gende.De Franse en de Industriële Revolutie betekenden

een onherstelbare breuk met het traditionalistische

Ancien Regime.Meer in het bijzonder, eerst nu werd men

zich van die tradities bewust, eerst nu zag men in dat wat

voordien als vanzelfsprekend ervaren werd, uiteindelijk

door tradities was gedragen en bepaald. En dat inzicht

was eerst mogelijk doordat men zich nu zelf buiten die

tradities zelf had opgesteld. Compact geformuleerd, men

kon die tradities eerst herkennen nadat men ze geob-

jectiveerd had en nadat men de naïeve en gedachteloze

aanvaarding ervan opgegeven had.Vanuit dat perspectief

behoort de conservatief zelf evenzeer tot de post-

revolutionaire orde als de revolutionair die hij zo scherp

bestreed10; en in die zin kan men tevens terecht zeggen

dat het conservatisme vóór de Franse Revolutie über-

haupt niet mogelijk was. Vóór de Revolutie kon men

slechts traditionalistisch zijn, evenwel zonder te weten dat

men dat was.Want ook dat inzicht was pas ná de Revolu-

tie mogelijk. En onze conclusie uit dit alles moet wezen,

dat heel die notie (van Kalb en Kinneging c.s.) van een

traditionalistisch conservatisme een onmogelijke mon-

struositeit is - want die notie combineert wat de Franse



Revolutie nu juist voorgoed en voor altijd uit elkaar

gedreven had.Want vóór de Revolutie was men traditio-

nalistisch, maar kon men nog niet conservatief zijn; en ná

de Revolutie kon men wel conservatief zijn, maar niet

langer traditionalistisch.

Nu mag dit op het eerste gezicht een methodologi-

sche subtiliteit lijken.Maar de consequenties ervan reiken

wel degelijk tot in het hart van het conservatisme.Want

waar de conservatieven evenzeer tot de post-revolutio-

naire orde behoren als de revolutionairen, is het menings-

verschil tussen beiden niet dat de eersten terug willen

naar de pre-revolutionaire orde terwijl de revolutionai-

ren het pad van de revolutie verder willen vervolgen. De

goede conservatief, of beter, de conservatief in de eigen-

lijke zin van het woord, realiseert zich dat. En dat heeft als

heel belangrijke consequentie dat de conservatief nooit

de terugkeer zal bepleiten naar een verleden dat nu een-

maal voorgoed voorbij is.Wat voorbij is, is voorbij. Con-

servatieven waren daarom zelfs bereid om de Revolutie

te accepteren (nadat die eenmaal had plaatsgevonden) als

een weliswaar te betreuren, en zeker nooit te herhalen,

maar toch onontkoombaar historisch gegeven.

Uit die bereidheid het historisch gegroeide te accep-

teren, blijkt tevens dat de conservatief is ook geenszins a

priori gekant is tegen verandering; hij realiseert zich dat

wat hij waardeert in het heden het product is van zinvol

gebleken veranderingen in het verleden en dat nu beplei-

te veranderingen ons eigen heden ook evenzeer kunnen

optimaliseren als die veranderingen van het verleden.

Conservatieven achten daarom politieke en sociale ver-

andering zeker wenselijk - en zelfs hoogst noodzakelijk -

maar alleen voor zover verandering helpt om het waar-

devolle van wat in het verleden en het heden tot stand

kwam voor verval te behoeden en, waar mogelijk, te ver-

beteren. Het positieve oordeel van conservatieven over

verandering onder deze voorwaarden zal eenieder duide-

lijk zijn die de volgende uitspraak van de conservatief

Burke overdenkt: ‘the people of England well know that

the idea of inheritance furnishes a sure principle of con-

servation, and a sure principle of transmission, without at

all excluding a principle of improvement. It leaves acquisi-

tion free, but secures what it acquires.’11 Burke wist heel

goed dat de door hem zozeer geprezen Glorious Revolu-

tion van 1688 het product was van een lange ontwikkeling
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sinds de dagen van koning Alfred, en hij begreep ook heel

goed dat ook 1688 niet het einde van Engelands constitu-

tionele geschiedenis zijn kon. Niet verandering als zoda-

nig, maar het veranderen om zichzelfs wille veroordeelde

Burke in de Franse revolutionairen: ‘they take the devia-

tion of the principle for the principle’, zoals hij het,

kernachtig als altijd, verwoordde in zijn Reflections on the

French Revolution.12 Daar ligt de pointe van het conserva-

tieve argument tegen de revolutionairen.

Ten slotte, het feit dat men na de Revolutie niet meer

traditionalistisch kan zijn, betekent uiteraard niet dat het

onmogelijk zou wezen om terug te willen naar de tijd van

voor de Revolutie. Die wens is even natuurlijk als begrij-

pelijk. Maar de mensen die dat willen noemen wij geen

conservatieven, maar reactionairen.Waarbij we moeten be-

denken dat die reactionairen uiteindelijk even revolutio-

nair zijn als de revolutionairen zelf: want zij willen de con-

tra-revolutie en zij zijn daartoe, zoals bijvoorbeeld in het

geval van Joseph de Maistre, vaak ook even graag tot veel

bloedvergieten bereid als hun revolutionaire voorgangers

Robespierre en Saint-Just dat waren tijdens het regime

van de deugd en van deTerreur in de jaren 1793 en 1794.

En dat is ook waarom de consequente conservatief niet

voor zo’n terugkeer zijn kan; de conservatief wil über-

haupt geen revolutie, en daarom ook geen contra-revolu-

tie.

Welnu, wie Kinneging leest, wie zijn heftige en gepas-

sioneerde veroordeling van onze eigen tijd overdenkt,

wie getroffen wordt door hoezeer hij het verleden aan

het heden ten voorbeeld stelt, wie constateert hoezeer

hij het moreel besef van vroeger superieur acht aan de

postmoderne zelfzucht van het heden, die begint langza-

merhand te begrijpen dat dit niet langer de klacht van een

conservatief, maar van een reactionair is. Daarom, in die

innerlijke tegenstrijdigheid van een ‘traditionalistisch con-

servatisme’ heeft het bijvoeglijk naamwoord uiteindelijk

over het zelfstandig naamwoord gezegevierd: doel is een

revolutionaire terugkeer naar de traditie van een opgege-

ven vroegere moraliteit.Waaraan ik, om misverstanden te

vermijden, de legitimiteit en de oprechtheid van die doel-

stelling geenszins wil betwijfelen. Integendeel, ik heb het

grootste respect voor deze visie - alleen, conservatisme

is het niet.



K I N N E G I N G O V E R D E K L A S S I E K E D E U G D E N

Men kan zich vervolgens afvragen wat verantwoordelijk

geweest is voor deze vertekening van het conservatisme

in Kinnegings weergave ervan en waarom Kinneging in

feite eerder de reactie dan het conservatisme omarmt.

Daarmee betreden we uiteraard het terrein van de pure

speculatie. Maar desondanks valt daar wel iets over te

zeggen. Opvallend in Kinnegings betoog en in de uitlatin-

gen van zijn geestverwanten is hun insistentie op de uit-

spraak in de Heidelberger catechismus dat de mens niet

in staat is tot enig goed en geneigd is tot alle kwaad.

Kinneging en de zijnen zien in deze sombere opvatting

van de menselijke natuur de hoeksteen van het conserva-

tisme en zij menen dat hier ook het cruciale onderscheid

zou liggen met het liberalisme.Want, zo betogen zij, libe-

ralen hebben altijd een veel zonniger kijk op de mens.

Het is niet goed in te zien waar deze opvatting op geba-

seerd is. Een verklaring is wellicht dat de bekende colum-

nist van NRC-Handelblad J.L. Heldring altijd hetzelfde

beweert. En wanneer je zoiets steeds maar in de krant

leest, ga je dat natuurlijk ook geloven. Maar, met alle

respect voor Heldring, het is gewoon niet waar.

Toegegeven, sommige proto-liberalen van de Schotse

Verlichting, zoals Francis Hutcheson of de Adam Smith

van de Theory of moral sentiments, beklemtoonden graag

de constructievere elementen in de menselijke natuur.13

Maar het is opvallend dat juist deze auteurs een zekere

geneigdheid tot het conservatisme hadden. En dat is ook

niet zo vreemd. Want wie met de conservatieven van

mening is dat in de geschiedenis min of meer spontaan

iets moois tot stand kan komen dat wij moeten koeste-

ren en behouden, die zal de verklaring daarvoor toch uit-

eindelijk in de menselijke natuur moeten zoeken.Voorts

zou men ook aan Rousseau een positieve opvatting van

de menselijke natuur kunnen toeschrijven. Rousseau

bepleitte immers een terugkeer naar de menselijke

natuur. Maar men moet zich de aard van Rousseau’s

gedachtengang goed voor ogen stellen. Want dat in

potentie goede van de menselijke natuur laat zich volgens

Rousseau in de menselijke samenleving nooit en te nim-

mer realiseren.Voor Rousseau is het namelijk zo dat het

verval inzette du moment dat de mens socialiseerde en de

artificialiteit van mens en samenleving haar entrée maak-

te in de menselijke geschiedenis.14 Met andere woorden,
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de in de sociale orde levende mens is onvermijdelijk

slecht, omdat hij in die toestand onvermijdelijk zijn men-

selijke natuur geweld aan zal moeten doen.Alleen de een-

zame solitair kan goed zijn - zoals Rousseau zichzelf dan

ook afschildert in zijn Rêveries du promeneur solitaire. Het

argument herinnert uiteraard sterk aan dat van Freud in

diens Das Unbehagen in der Kultur.15

Maar zien we van deze enkelingen af, dan is het oor-

deel over de menselijke natuur van deVerlichtingsauteurs

doorgaans negatief. En hoe zou het ook anders kunnen

zijn? Immers, heel de zeventiende- en achttiende-eeuwse

natuurrechttraditie trachtte juist aan te tonen hoe nood-

zakelijk het is om de aangeboren verderfelijke menselijke

agressiviteit in te tomen, en zij postuleerde juist daarom

het ‘sociale contract’ waarmee de staat geboren werd.

Die negatieve opvatting over de menselijke natuur treffen

we reeds aan het begin van die natuurrechttraditie in

kwestie aan16; ik denk daarbij uiteraard aan Hobbes’

omschrijving van de natuurstaat als een bellum omnium

contra omnes. Als je mensen aan zichzelf overlaat, gaan

ze elkaar doodslaan - dat is de gedachte. En helemaal aan

het einde van die traditie, aan het einde van de achttiende

eeuw, treffen we diezelfde cynische opvatting over de

mens nog aan bij Kant wanneer hij zich afvraagt of, en hoe

uit zoiets uitermate kroms als de mens ‘doch wohl etwas

ganz Gerades gezimmert werden kann’. Zijn antwoord

op die vraag is toch positief omdat, naar zijn overtuiging,

de mens zijn kwalijke natuur uiteindelijk in zal weten te

tomen: zijn gezonde verstand zal hem doen inzien dat hij

daarmee zijn eigen belang zal dienen. In die zin is, zo zegt

Kant, zelfs een geordende samenleving van duivels moge-

lijk - mits het maar redelijke duivels zijn. Maar - duivels

zijn en blijven wij.

Kortom, in het Verlichte contractdenken is de mens-

opvatting zelden, indien ooit, positief. En voor zover men

in de Verlichting de matrix ontwaren wil van het liberale

denken is het daarom pertinent onjuist om te zeggen dat

het liberalisme, anders dan het conservatisme, een posi-

tieve mensopvatting had. Indien iets, dan is eerder het

omgekeerde het geval.Wel kan men zeggen dat liberalen

in de samenleving soms mechanismes ontwaarden die

ervoor zorgden dat egoïsme en hebzucht uiteindelijk

toch op collectief niveau een heilzaam effect zouden kun-

nen hebben. Men kan in dit verband denken aan de ook



door Kinneging genoemde Bernard de Mandeville met

diens The Fable of the bees waarvan het uitdagende motto

luidt: ‘private vice, public virtue’. De beteugeling van de

slechte inborst van de mens die de contract-theorieën

middels de staat zochten te realiseren, vindt nu min of

meer vanzelf plaats. Maar slecht is de mens, en dat blijft

hij. En hetzelfde geldt uiteraard voor Adam Smith’

befaamde these van de ‘invisible hand’ en voor Hegels

theorie van ‘de list van de rede’ volgens welke menselijke

hartstochten uiteindelijk de voorwaarde zijn voor de

menselijke vooruitgang. En men treft het zelfs nog in

Goethe’s Faust wanneer Mephistopheles zichzelf om-

schrijft als ‘ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will

und stets das Gute schafft’. Net als Kants duivels is ook

Goethe’s duivel onbedoeld de quasi-liberale bewerker

van het goede. Een krachtiger demystificatie van het

kwaad dan deze liberalisering van de duivel laat zich

moeilijk denken - maar dat terzijde. Nu laat zich goed

verklaren waarom Kinneging zo gefascineerd is door dit

thema van de goedheid dan wel de slechtheid van de

menselijke natuur en waarom hij zelfs zover gaat gaat om

daar het verschil tussen liberalisme en conservatisme

situeren.Want Kinneging is een cultuurcriticus; zijn con-

servatisme geeft vooral uitdrukking aan zijn, om met Da

Costa te spreken, ‘bezwaren tegen den geest der eeuw’.

Hij constateert overal verval, een verval van zeden, van

normbesef. Overal waar hij kijkt, ontwaart hij de triomf

van relativisme, van onverschilligheid voor de hoogste

waarden van het leven, een geest van egoïsme en van ver-

kleefdheid aan het platste eigenbelang. En hij roept ons

daarom op tot hernieuwd moreel besef, tot een moderne

ascese - modern in de zin dat die een secularisering zou

moeten zijn van het Christelijk zondebesef en van de

wijsheid die in tweeduizend jaar Christendom besloten

ligt. Het belangrijkste instrument tot deze, in onze tijd zo

noodzakelijke geestelijke renaissance ontwaart hij in de

klassieke deugdenleer. Dit is in een notedop zijn argu-

mentatie: het liberalisme heeft dankzij zijn irrealistisch

optimisme over de menselijke natuur de hedendaagse

mens ontremd; de rampzalige gevolgen zien wij daarvan

dagelijks om ons heen; we moeten daarom gehoor geven

aan de conservatieve boodschap dat de mens in wezen

slecht is en dat de natuurlijke menselijke strevingen dus

aan strakke banden gelegd moeten worden; en het is de
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klassieke deugdenleer die daartoe bij uitstek geëigend is.

Kinnegings lofrede op de klassieke deugdenleer heeft

ongetwijfeld zijn oorsprong in zijn even verrassende als

lezenswaardige dissertatie Aristocracy, antiquity and histo-

ry.17 In dit mooie boek bestudeert hij, onder meer, op wat

voor manier die deugdenleer in de politieke theorie van

de vroeg-moderne tijd heeft doorgewerkt. Maar de ver-

wachtingen die hij ervan koestert voor onze eigen tijd,

zijn niet zonder hun problemen en paradoxen. In de eer-

ste plaats is er een niet onaanzienlijke frictie tussen ener-

zijds die klassieke deugdenleer en de Christelijke moraal

die hij daar op enten wil. Bijvoorbeeld, heel het schandaal

van het Machiavellisme lag in de krasse oppositie die

Machiavelli constateerde tussen enerzijds de Christelijke

en anderzijds de klassieke ethiek waar Machiavelli, net als

Kinneging, naar terug wilde. Heel het Machiavellisme ont-

stond, als het ware, in de kloof tussen die beide vormen

van ethiek. Er zal daarom heel wat sjorren en trekken

voor nodig zijn om die op één noemer te krijgen, zo dat

überhaupt al lukken zal.Wat ik betwijfel; want dat zou in

feite de brug moeten bieden over de door Machiavelli

geconstateerde kloof. En hoewel er door raison d’état-

theoretici heel wat aan die brug gedokterd werd, heeft

tot op de huidige dag nog nooit iemand haar kunnen bou-

wen.

Maar ook die klassieke moraal en/of deugdenleer van

Kinneging is een ‘mixed bag’, zoals de Engelsen dat zou-

den zeggen. Kinneging spreekt over Plato, Aristoteles,

Cicero en Seneca alsof zij allemaal pijnloos voor zijn con-

servatieve ethiek gemobiliseerd zouden kunnen worden.

Maar wie van Plato een conservatief à la Burke zou willen

maken, staat voor een niet geringe opdracht. Karl Popper

had geen ongelijk toen hij het totalitaire onheil in de

geschiedenis van de mens al bij Plato liet beginnen; en de

onderdanen van Dionysius I, de tiran van Syracuse,moch-

ten zeker blij zijn dat zij door Plato’s ongeduld de dans

ontsprongen om als diens politieke proefkonijnen te

moeten functioneren. Verder zal men doorgaans de

meeste van de door Kinneging vermelde klassieke

auteurs plaatsen in de zogenaamde republikeinse traditie

- dat wil zeggen, de politieke traditie waarbinnen men lijf

en goed voor het algemeen welzijn over moeten hebben

(‘dulce et decorum est pro patria mori’)18. En ook dat

is niet erg in overeenstemming met de conservatieve



afwijzing van overdreven politieke pathetiek. Goed

beschouwd blijft daarom alleen Aristoteles over als plau-

sibele candidaat voor de rol van klassieke voorloper van

het moderne conservatisme. Meer in het bijzonder, de

door Aristoteles zeer geprezen politieke deugd van de

‘phroonèsis’ (of, in het Latijn, van de ‘prudentia’) kan

inderdaad zeer goed gezien worden als een belangrijke

aanzet tot het conservatisme. Maar als men de winst uit

wil tellen van die Aristotelische notie voor het moderne

conservatisme, dan heeft het niet veel zin om zich te gaan

verdiepen inAristoteles zelf. Beter kan men zich dan con-

centreren op de wisselvalligheden van het Aristotelische

natuurrecht, en op de vraag waarom dat Aristotelische

natuurrecht in Duitsland19 succesvol weerstand wist te

bieden aan het zogenaamde ‘moderne’ natuurrecht dat na

Hobbes in Engeland en in Frankrijk de overhand wist te

krijgen.20
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Ik kom tot een afronding. Ik zal mij niet uitspreken over

Kinnegings ‘bezwaren tegen den geest der eeuw’. Er is

natuurlijk heel veel verkeerd in de tijd waarin wij leven:

de mensen zijn verre van volmaakt en de wijsheid van

vele van onze collectieve beslissingen kan men geredelijk

betwijfelen. Maar dit soort van cultuurkritiek is van alle

tijden. Al in de Oudheid verzuchtte men het ‘o tempora,

o mores’;men leze erTacitus en Suetonius maar op na. En

of dat inderdaad voldoende reden is om de zedeloosheid

en de normloosheid van onze tijd te betreuren, vraag ik

mij af.Want het probleem met de laudatores temporis acti

is doorgaans dat zij onvoldoende onderscheiden tussen

normloosheid enerzijds en het ontstaan van een nieuw

normbesef anderzijds. Zij blijken vaak blind te zijn voor

die nieuwe normen omdat zij menen dat de enige nor-

men, die de naam van normen werkelijk verdienen, de

oude normen zijn. Maar geen tijd, en geen mens, is geheel

zonder normen (goede of slechte); en de enige reële en

werkelijk interessante vraag is of de nieuwe normen

beter of slechter zijn dan de oude. En daar kan men eerst

iets zinvols over zeggen als men zich de bescheiden vraag

stelt welke normen onze beste gids kunnen zijn in de tijd

waarin wij leven - en niet de onbescheiden vraag naar een

tijdloos geldende moraliteit. Maar wellicht zal Kinneging

mij nu hetzelfde cultuur-relativisme verwijten waar hij
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Dijkstal zo graag van beschuldigt. Dan moet ik zeggen dat

ik voor juist die beschuldiging niet zo bang ben, want

- anders dan Kinneging - vrees ik eerder de aanhangers

van varianten van moreel absolutisme dan de relativisten.

En daar voeg ik graag aan toe, dat juist de conservatieven

altijd veel affiniteit voelden met cultuur-relativisme21 en

dat zij daarmee altijd de woede opwekten juist van hun

dogmatische politieke tegenstanders die steeds zo zeker

meenden te weten wat goed en wat kwaad is.Wat dat

betreft is Kinnegings cultuurkritiek merkwaardig radicaal

en on-conservatief.

Waar ik daarentegen wel bezwaar tegen aanteken, is

Kinnegings karakteristiek van de aard en de geschiedenis

van het conservatisme.Mijn redenen daartoe heb ik hier-

boven uiteengezet. Ik heb zelf een diep respect voor het

conservatisme en ben ervan overtuigd dat het conserva-

tisme ons in het verleden voor vele politieke rampen

behoed heeft. Maar ik ben bang dat Kinnegings vorm van

een radicalistisch deugden-conservatisme een heel wat

minder zekere garantie biedt tegen politieke deraillemen-

ten; bovendien, het riekt naar wat een halve eeuw gele-

den bekend stond als ‘morele herbewapening’ en lijkt een

benepenheid te willen introduceren waarvan we blij

mogen zijn dat die tot het verleden behoort en waaarvan

we mogen hopen dat die daar ook blijft.

Maar dat is uiteindelijk een kwestie van persoonlijke

voorkeur - en misschien zit ik gewoon wat anders in

elkaar dan Kinneging. De werkelijk relevante vraag is

evenwel wat het conservatisme voor ons kan betekenen

in het tijdsgewricht waarin wij leven, op de drempel naar

het derde millennium. Ik ben daar sceptisch over. Herin-

neren we ons dat het conservatisme ontstond als een

reactie op de Franse Revolutie en op het soort van poli-

tieke verandering dat de Revolutie voorstond. Daar lag

heel de zin en de betekenis van het conservatisme - en de

cruciale consequentie is dat vanuit dat perspectief het

conservatisme noodzakelijkerwijs deelt in het lot van de

Revolutie die het zozeer zocht te bestrijden. Zonder

revolutie, geen conservatisme.

Welnu, er is een zekere consensus onder de opinion

makers van onze tijd dat het revolutionaire tijdperk dat in

1789 begon in 1989 werd afgesloten met de val van de

Berlijnse muur. Inderdaad, de revolutie is verder weg dan

ooit de afgelopen twee eeuwen. De revolutie behoort



even definitief tot het verleden als het feodalisme - en

hoewel onze tijd sneller verandert dan ooit te voren,

hebben de principes van die verandering niets, maar dan

ook niets gemeen met het soort van principes in naam

waarvan in ons onrustige verleden revoluties werden ont-

ketend. De wijste onder alle politieke theoretici - en wie

anders zou dat kunnen zijn dan Alexis de Tocqueville? -

heeft het geheim hiervan anderhalve eeuw geleden al

geopenbaard.Tocqueville zag in dat de democratie, die in

zijn tijd ontstond, meer tot verandering geneigd was dan

enig ander politiek systeem. Dat was natuurlijk niet zo’n

diepe en oorspronkelijke gedachte. Maar, zo ging hij ver-

der, die continue verandering in de democratie heeft

vooral het karakter van het continu variëren van eenzelf-

de principe - zoals Bach’s Goldbergvariationen of Beet-

hovens Diabellivariaties een continu variëren zijn van één

en hetzelfde thema. En dat grondprincipe blijft wel steeds

gelijk. In die zin, zo zei Tocqueville, is de democratie in

wezen conservatief. En dat was wel een paradox waar-

mee hij zijn tijdgenoten, die democratie altijd direct en

vanzelfsprekend met revolutie associeerden, wel tot de

opperste verbazing wist te brengen.

Maar - zoals wij nu weten - ook hier heeft Tocquevil-

le gelijk gekregen: er is de laatste decennia in deWester-

se wereld een storm van verandering opgestoken zoals

de mens die in heel zijn geschiedenis niet gekend heeft -

en toch beroert die verandering de grondprincipes van

onze sociale en politieke orde niet langer, hoezeer wij die

grondprincipes ook variëren totdat zij haast onherken-

baar geworden zijn. Men kan het daarom ook nog anders

zeggen: het conservatisme kan ons niet meer tot politiek

kompas dienen, om geen enkele andere reden dan dat wij

sinds ‘1989’ allemaal conservatief geworden zijn. En om

die reden kan het conservatisme geen politieke richting

meer aangeven - want wat voor antwoord zouden we

moeten geven aan degene die, terwijl hij midden op zee

zit, ons vraagt welke richting hij uit moet om bij de zee te

komen?

NO T E N

1. Geciteerd in: Reformatorisch Dagblad, 19 september

2000.

2. En de Nederlandse algemene catalogus vermeldt ook

geen enkele publicatie van deze auteur.
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3. Het is opvallend dat men deze zeer radicale en totale

kritiek van de Verlichting nog het meest vindt bij

postmodernistische auteurs als Foucault of Lyotard,

terwijl Kinneging het postmodernisme juist met

afschuw beziet.

4. In J.L. Talmon, The origins of totalitarian democracy,

Londen, 1952 onderscheidt Talmon tussen enerzijds

de empirische, liberale democratie (die zich in haar

organisatie van de samenleving laat leiden door het

principe van trial and error) en anderzijds de messia-

nistische, aprioristische totalitaire democratie (die

rücksichtslos haar zekerheden zoekt te realiseren).

5. Voor dit doctrinaire liberalisme, zie E.H. Kossmann,

‘De doctrinairen tijdens de Restauratie’, in idem,

Politieke theorie en geschiedenis, Amsterdam, 1987,

pp. 255 - 306.Voor de meest invloedrijke onder deze

doctrinaire liberalen - François Guizot - zie het uit-

stekende P. Rosanvallon, Le moment Guizot, Parijs,

1985.

6. Een verschil is dat Burke dat geschiedenis nog kon

ervaren als een milde en heilzame kracht, terwijl de

doctrinaire liberalen zich na de Franse Revolutie ter-

dege bewust waren van de verschrikkelijke krachten

die in de geschiedenis besloten lagen.

7. In zijn nagelaten papieren trof men de volgende pas-

sage: ‘j’ai pour les institutions démocratiques un goût

de tête, mais je suis aristocrate par instinct; c’est à

dire que je méprise et crains la foule. J’aime avec pas-

sion la liberté, la légalité, le respect des droits, mais

non la démocratie.Voilà le fond de l’âme’.

8. A. deTocqueville, The old regime and the French Revolu-

tion, NewYork, 1955, p. 169.

9. K. Mannheim, ‘Das konservative Denken’, in idem,

Wissenssoziologie, Neuwied am Rhein, 1970, pp. 408 -

509.

10. Direct na de publicatie van Burke’s Reflections on the

French Revolution werd dit reeds ingezien door

Novalis (pseudoniem van Friedrich von Hardenberg):

‘es sind viele antirevolutionäre Bücher für die Revolu-

tion geschrieben. Burke hat ein revolutionäres Buch

gegen die Revolution geschrieben’. Zie Novalis, Blüt-

henstaub I, Heidelberg, 1953, p. 340.

11. E. Burke, ‘Abridgement of English History’, in idem,

The Works of Edmund Burke.Vol. VII, Boston, 1866, pp.



462 en 463.

12. E. Burke, Reflections on the French Revolution, Londen,

1964 (Everyman’s Library), p. 21.

13. Men denke daarbij aan Smith’s notie van de ‘benevo-

lence’.

14. Dat is de these van J. Starobinski’s nog steeds onover-

troffen studie van Rousseau, La transparance et l’obsta-

cle, Parijs, 1971.

15. Voor een nadere uitwerking daarvan, zie mijn ‘Het

natuurrecht van de psychoanalyse’ in: F.R.Ankersmit,

Macht door Representatie. Exploraties Deel III, Kampen,

1997.

16. Het laat zich beargumenteren dat die negatieve

mensopvatting van het natuurrechtdenken een erfe-

nis geweest is van Machiavelli. Zie daartoe hoofdstuk

1 van mijn binnenkort verschijnende Political represen-

tation, Stanford, 2002.

17. A.A.M. Kinneging, Aristocracy, antiquity and history. An
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essay on classicism in political thought, Leiden, 1994.

18. Het is zoet en behoorlijk om voor het vaderland te

sterven.

19. En in Dublin, waar Burke er als student nog in onder-

wezen werd.

20. Men zie hiertoe de voortreffelijke analyse van Den

Hollander in diens: J.C. den Hollander, ‘Conservatis-

me en historisme’,Bijdragen en mededelingen betreffen-

de de geschiedenis der Nederlanden 102 (1987), pp. 380

- 402 en mijn: ‘Edmund Burke over geschiedenis en

politiek’, in F.R. Ankersmit, Macht door representatie.

Exploraties Deel III, Kampen, 1997.

21. Dat komt doordat conservatieven altijd een groot

respect voor de geschiedenis hebben en, daarmee,

een aangeboren geneigdheid tot relativisme.

F.R. Ankersmit is gewoon hoogleraar intellectuele en theore-

tische geschiedenis aan de RU Groningen.



G R ON D S L A G L I B E R A L I S M E T E R
D I S C U S S I E

S . W . C O U W E N B E R G

�
Absolute maatstaven voor wat goed en recht-

vaardig is, zijn uit het hedendaagse liberale den-

ken verdwenen. Dit betoogt emeritus-staats-

rechtgeleerde Couwenberg in antwoord op een

eerder pleidooi van VanWissen voor een op het

natuurrecht gebaseerde vorm van liberalisme.

Volgens Couwenberg is de liberale moraal van

vandaag in de loop der geschiedenis op de tast

gevonden. Zij sluit daarmee goed aan op het

Nederlandse liberalisme,dat volgens de auteur bij

uitstek pragmatisch is georiënteerd.

I N T E G R A A L V E R S U S F O RM A L I S T I S C H

L I B E R A L I S M E

Liberalisme is de heersende ideologie. Maar het manifes-

teert zich in verschillende varianten, zoals René van

Wissen opmerkt in zijn bijzondere bijdrage in Liberaal

Reveil no. 5, oktober 2000. Het bijzondere van die bijdra-

ge is dat de auteur twee hoofdvarianten onderscheidt die

als zodanig in liberale kring nog maar zelden aan de orde

worden gesteld, te weten een formalistisch, procedureel

georiënteerd en een integraal, op natuurrechtelijke

grondslagen gebaseerd liberalisme. Van Wissen bekent

zich tot de laatste variant. Maar die vindt in liberale kring

nauwelijks meer weerklank. De liberale rechts- en staats-

idee, met als uitvloeisel de klassiek-liberale grondrechten

en de liberale rechtsstaat, heeft niettemin wel een

natuurrechtelijke oorsprong en achtergrond. Zij is ont-

sproten aan het moderne natuurrecht van de 18e eeuw.

Dankzij die oorsprong kon het opkomende liberale poli-

tieke denken de rechts- en staatsidee van het ancien régi-

me, stoelend op de transhistorische grondnorm van het

goddelijke recht, pareren en bestrijden met een nieuwe

transhistorische grondnorm, namelijk de natuurlijke men-

selijke rede als nieuwe ontstaans- en geldingsbron van
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recht en staat. Bezien in haar specifiek historische con-

text, was het moderne natuurrecht de meest geëigende

denkvorm om de liberale rechts- en staatsidee tot gel-

ding te brengen tegenover het theocratisch gefundeerde

absolutisme van de traditionele monarchie.

Maar na de ondergang van het ancien régime was er

niet langer behoefte aan die denkvorm. Hoewel het

moderne natuurrecht pretendeerde de historiciteit van

het mens-zijn te kunnen overstijgen, is het zelf een histo-

risch bepaald fenomeen. Het is namelijk een theoretische

interventie in een bepaalde politieke ontwikkelingsfase, te

weten de overgang van de absolute monarchie van het

ancien régime naar de moderne liberale en democratische

rechtsstaat. Nadien heeft het spoedig plaatsgemaakt voor

het sociologisch en juridisch positivisme. In de radicaal

positivistische rechts- en staatsleer van de grote rechts-

theoreticus H. Kelsen vindt het liberale denken over

recht en staat zijn theoretische voltooiing en mondt het

uit in het formalistisch liberalisme waar VanWissen stel-

ling tegen neemt. Legitimiteit en legaliteit vallen hierin

volledig samen.

Wel is er in de 20e eeuw sprake van een zeker reveil

van natuurrechtelijk denken, na 1945 vooral in Duitse

Bondsrepubliek als reactie op het heersende rechtsposi-

tivisme tijdens de Weimarrepubliek. Dat had tot gevolg

dat men in Duitsland geen enkel principieel juridisch ver-

weer had tegen de opkomst en ontwikkeling van het

Derde Rijk. Maar dat nieuwe natuurrechtelijke denken

heeft een heel ander karakter dan het traditionele

natuurrechtelijke denken waarVanWissen nog naar refe-

reert.Wat daarin opvalt, is tweeërlei.Men gaat niet langer

uit van een onveranderlijk idee van wat als goed en recht

behoort te gelden, maar van een leidinggevende rechts-

idee die zich in de rechtsontwikkeling op wisselende

wijze verwerkelijkt, al naar gelang de omstandigheden.



Men vereenzelvigt die rechtsidee bovendien met de

principes van de liberale democratie en kent daaraan der-

halve een universele betekenis toe.1 Dit geldt ook voor

Rawls’ A Theory of Justice (1972) dat de laatste decennia

sterk de aandacht getrokken heeft. Die theorie is op de

keper beschouwd een in universele termen geformuleer-

de expressie van het rechtvaardigheidsbesef dat in een

bepaalde ontwikkelingsfase van de liberale democratie op

de voorgrond treedt, te weten het stadium van de socia-

le rechts- of verzorgingsstaat. Dat heeft Rawls later ook

erkend. Om als rechtvaardig te gelden, aldus Rawls,

behoort de samenleving zodanig ingericht te zijn dat zij

de grootst mogelijke vrijheid voor iedereen garandeert

en tegelijk de grootst mogelijke gelijkheid, door alleen die

ongelijkheden toe te laten die ontstaan op grond van

posities die voor iedereen toegankelijk zijn en aantoon-

baar tot voordeel strekken van de minst bedeelden. De

sociale rechts- of verzorgingsstaat is een poging zo’n

samenleving te realiseren en zodoende de intrinsieke

spanning tussen vrijheids- en gelijkheidsidee te overbrug-

gen die aan de ontwikkeling van de liberale democratie

ten grondslag ligt.

MO R A A L H I S T O R I S C H B E P A A L D

VanWissen refereert als basis van zijn integraal liberalis-

me naar een absoluut geldende maatstaf van wat als goed

en rechtvaardig behoort te gelden. Maar zo'n maatstaf is

er mijns inziens niet. In de evolutie van het universum

zien we - ik volg hier de evolutietheorie van Teilhard de

Chardin - een opstijging van lagere naar hogere, meer

complexe en daardoor meer bewuste en vitale levens-

vormen. Met de menswording krijgt de evolutie, aanvan-

kelijk geheel gedetermineerd, het karakter van een groei

naar en van handelingsvrijheid en zodoende een morele

dimensie. Zij wordt een bewuste evolutie. In de hiërarchi-

sche opbouw van het leven staat de mens als meest com-

plexe soort aan de top. Hij vervult de rol van spits in de

evolutie. In de moderne mens en zijn cultuur wordt het

evoluerende universum zich volledig bewust van zichzelf

en wordt vrijheid tot algemeen menselijke waarde gepro-

clameerd. Met die vrijheid groeit ook de menselijke ver-

antwoordelijkheid voor de evolutie alsmede de capaciteit

om in oorspronkelijk blinde processen in te grijpen en

om zelf tot op zekere hoogte richting te geven aan die
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evolutie. Gezien het evolutionaire karakter van het men-

selijke bewustzijn is alles wat vanuit dat bewustzijn tot

ontwikkeling komt - zoals religie, moraal en recht - histo-

risch bepaald.Wat goed of slecht, recht of onrecht is, is

derhalve niet in absolute zin te zeggen.Wat als zodanig

geldt, hangt af van het stadium van de menselijke evolutie.

Met de menswording van de evolutie is wel een zeker

bewustzijn van wat goed en rechtvaardig is gegeven. Dat

uit zich in de menselijke behoefte om eigen handelen of

niet-handelen te verantwoorden. Die verantwoordings-

behoefte is de empirische basis van de morele dimensie

van het menselijk bestaan.

In onze moderne cultuur is de religieus gefundeerde

heteronome moraal van het ancien régime steeds meer

ondergraven door de groeiende invloed van het moderne

emancipatiemotief, het streven naar vrijheid en gelijkheid,

en zo is zij vervangen door een autonome moraal. Daar-

door is onze samenleving niet langer gefundeerd op

absoluut geldende normen en waarden. Met de ver-

snelling van het historische proces in onze moderne cul-

tuur veranderen onze morele opvattingen bovendien

sneller dan voorheen. De 20e eeuw is daarvan een sail-

lante illustratie.2 In geen eeuw zijn normen en waarden

zo veelvuldig en zo kort op elkaar veranderd als in die

eeuw. Meer dan voorheen heeft ons die eeuw de relatie-

ve betekenis geleerd van wat als goed, rechtmatig en poli-

tiek-correct wordt ervaren en benoemd. Processen van

secularisatie en individualisering hebben daaraan even-

eens sterk bijgedragen.

C U L T U U R R E C H T A L S M I D D E NW E G

Tussen het natuurrecht enerzijds en positivisme en histo-

risch en cultureel relativisme anderzijds, gaapt volgens

Van Wissen een onoverkomelijke kloof met als belang-

rijkste twistpunt het al of niet bestaan van een objectieve

morele orde.Toch lijkt het wel degelijk mogelijk een mid-

denweg te bewandelen. Dat is in de vorige eeuw ook

door tal van rechtsfilosofen gedaan. Ik beperk mij hier

kortheidshalve tot een belangwekkende bijdrage daartoe

zoals die is geformuleerd door de Leidse rechtsfilosoof

P.B. Cliteur.3 Hij heeft het begrip cultuurrecht geïntrodu-

ceerd als synthese van natuurrecht en rechtspositivisme.

Hij doelt hiermee op een complex van rechtsbeginselen

dat in een bepaalde cultuurkring tot ontwikkeling komt



en als zodanig geen absolute gelding heeft, maar wel een

transcendentale betekenis in deze zin, dat zij als vrucht

van een langdurig historisch proces de wijsheid van een

bepaalde generatie overstijgt en operationeel wordt

gemaakt in een objectieve moreel-juridische orde, bij-

voorbeeld onsWetboek van Strafrecht. De bron van die

beginselen is derhalve niet de natuur, maar de cultuur en

dan in het bijzonder de evolutie van het collectieve

rechtsbewustzijn. Die beginselen vinden hun rechtvaardi-

ging als hoger recht in de praktische wijsheid en ervaring

van vele generaties. Zij zijn in een langdurige praktijk van

trial and error getest en hebben daarin hun waarde bewe-

zen. Het gaat hier om de ‘collective reason of ages’, zoals

de geestelijke vader van het politieke conservatisme

Edmund Burke dat geformuleerd heeft. De theorie van

Cliteur is geïnspireerd door de klassiek-conservatieve

traditie in de politieke en rechtsfilosofie, maar zij ver-

toont ook verwantschap met het Amerikaanse pragma-

tisme dat uitgaat van het primaat van werkelijkheidserva-

ring (waar is wat werkt).Wat bij Cliteur opvalt, is dat ook

hij bij de uitwerking van zijn theorie in hoofdzaak verwijst

naar beginselen die ten grondslag liggen aan de liberale

rechtsstaat en democratie, zoals ook andere auteurs

doen die het positieve recht opvatten als positivering van

rechtsbeginselen. Zij verwijzen daarmee naar relatieve,

want cultuurgebonden, beginselen.

L I B E R A L E P R I N C I P E S A L S H I S T O R I S C H

G E G E V E N E N P E RM AN E N T E O P G A V E

In aansluiting hierop en mij hier kortheidshalve beper-

kend tot mijn eigen vakgebied, het constitutionele recht,

constateer ik dat in het Westerse beschavingsproces

sinds de Verlichting een aantal fundamentele liberale en

democratische noties op de voorgrond zijn getreden die

lange tijd principieel ter discussie zijn gesteld, maar alle

aanvallen glansrijk hebben overleefd en in de praktijk

hebben bewezen betere voorwaarden te scheppen voor

een menswaardig bestaan dan alle andere alternatieven.

Zij kunnen dus niet op een lijn worden gesteld kunnen

met die alternatieven. Zij zijn operationeel gemaakt in

een breed complex van mensenrechten, hand in hand

met de ontwikkeling van een liberale en democratische

rechtsstaat en van een markteconomie. Daarover is in de

ontwikkelde wereld nu een algemene consensus
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gegroeid. In de Duitse grondwet zijn deze noties al sinds

1949 als beginselen van de liberaal-democratische basis-

orde tot onveranderlijke principes geproclameerd (art.79

jo. art.1 en 20 Gw).Ter verdediging daarvan is tevens een

juridisch defensiesysteem in de grondwet opgenomen als

expressie van de idee der weerbare democratie. Op

grond daarvan kunnen het linkse en het rechtse extre-

misme op constitutioneel verantwoorde wijze worden

bestreden.Het probleem daarbij is wel hoe dat extremis-

me effectief te bestrijden, zonder onnodig inbreuk te

maken op fundamentele liberaal-democratische beginse-

len.

De universele uitstraling die liberale beginselen in

onze tijd gekregen hebben, is geen a priori gegeven, maar

zij is een resultaat van het moderne beschavingsproces

en van de ideologische en politieke (machts)strijd die

daarin is gevoerd over de juiste inrichting van de samen-

leving. Zij is derhalve een historisch gegeven en als zoda-

nig onderworpen aan processen van verval en corruptie

die inherent zijn aan de menselijke bestaanswijze. Zij is

een permanente opdracht en opgave die voortvloeit uit

de universele pretenties van het moderne Westerse

beschavingsproces. Het gaat hier met andere woorden

om een proces van universalisering van oorspronkelijk

typisch Westers-liberale principes. Maar hand in hand

hiermee gaat het ook om een permanente inspanning om

die principes in eigen land en beschavingskring in stand te

houden en verder te ontwikkelen in het licht van nieuwe

problemen en uitdagingen. Het belang hiervan is recente-

lijk in Liberaal Reveil (no.6, december 2000) opnieuw

onderstreept door Cliteur en door de politicoloog Van

de Haar. Dat dat onvoldoende gebeurt, heeft lijkt mij veel

te maken met de pragmatische oriëntatie van het Neder-

lands liberalisme en van de Nederlandse staatsrecht-

beoefening waarop dat liberalisme zo'n sterk stempel

gedrukt heeft.Men is tevreden met het vinden van min of

meer praktische oplossingen voor de concrete proble-

men die zich voordoen. Criterium is daarbij voornamelijk

of men met het positieve staatsrecht uit de voeten kan en

of het aansluit bij de conventionele wijsheid van de

spraakmakende politieke gemeente. Alles wat daarvan

afwijkt, wordt met wantrouwen bejegend. Een kritische,

rechts politieke oriëntatie, waarvoor ik tal van lansen

gebroken heb, vindt daarbij weinig weerklank.4



N E D E R L A N D S L I B E R A L I S M E E X P O N E N T V A N

HO L L A N D S E K O O PM AN S T R A D I T I E

Het liberalisme vraagt volgens A.Visser continu om her-

overweging, afhankelijk van de historische context5. Dat

is bij uitstek een uiting van pragmatisch denken dat eer-

der bij D66 thuis hoort dan bij deVVD, steltVan de Haar

in zijn discussie met A. Visser in Liberaal Reveil, 1, 2001

(p. 23). Van de Haar ziet daarbij over het hoofd dat de

Hollandse koopmanstraditie met haar pragmatische

oriëntatie een sterk stempel gedrukt heeft op de ontwik-

keling van het Nederlandse liberalisme, dus zowel op

VVD als D66 als actuele uitingsvormen daarvan. In die

pragmatische optiek gaat het erom via overleg met ande-

re partijen politiek zaken te doen op grond van wat op

een bepaald moment politiek relevant wordt geacht en

dat alles bij voorkeur op een doeltreffende en tegelijk

flexibele wijze.

Pragmatisme is overigens de gemeenschappelijke

beleidslijn van alle grote partijen geworden. Het heeft

niet langer de negatieve klank van beginselloos, waarmee

D66 jarenlang is bestreden. Maar pragmatische politiek

wordt door PvdA,CDA enVVD nog wel verpakt in tradi-

tionele ideologische retoriek om de eigen achterban de

indruk te geven dat de traditionele identiteit nog onver-

kort intact is en de richting bepaalt, daarbij vertrouwend

op de oude Romeinse wijsheid waarmee politici eeuwen-

lang hun voordeel hebben gedaan: ‘Mundus vult decipi,

ergo decipiatur’ (de wereld wil bedrogen worden, dus

wordt zij bedrogen).

Gezien het bovenstaande staat het pleidooi van Van

Wissen voor een integraal liberalisme haaks op de prag-

matische aard van het Nederlandse liberalisme. In het

conservatisme-nummer van De Groene Amsterdammer van

3 maart jl. wordtVanWissen tot de teleurgestelde libera-

len gerekend die zich nu bekeerd hebben tot een rebelse

conservatieve tegenstroming.Die komt op voor een poli-

tieke geesteshouding en daarop gebaseerde prioriteiten

die geheel in de lijn liggen van de confessioneel-politieke

denktraditie zoals die eind 19e eeuw gestalte kreeg in het

christelijk confessionalisme. Dat confessionalisme was

enerzijds een politieke vertaling van de Hollandse domi-

neestraditie en anderzijds een in christelijke termen

gepresenteerde voortzetting van de klassiek-conservatie-
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ve denkrichting die in Europa op de voorgrond is getre-

den als reactie op de Franse Revolutie van 1789. Het

pragmatisch georiënteerde Nederlandse liberalisme

werd zoals bekend de eerste en voornaamste opponent

van de antithesestrategie van dat confessionalisme.

In de literatuur is de christen-democratie die uit het

christelijk confessionalisme is voortgekomen, terecht

gerelateerd aan de klassiek-conservatieve tegenstro-

ming6. Om redenen van politieke opportuniteit is die

verwantschap door christen-democraten lange tijd

geloochend en zelfs in strijd verklaard met hun christe-

lijke inspiratie. Maar de laatste tijd zijn er prominente

christen-democraten, zoals het CDA-Tweede Kamerlid

H. Hillen en oud-premier A. van Agt, die openlijk uitko-

men voor hun conservatieve oriëntatie.Voor Van Agt is

conservatief zelfs een erenaam geworden7. Een christelij-

ke inspiratie kan nu dus wel hand in hand gaan met een

conservatieve oriëntatie.
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WI E W I J S T D E G R O N D S L A G V A N
D E P U B L I E K E MO R A L I T E I T ?

A . J . V E R B R U G H

�
In het december-nummer van Liberaal Reveil gaf

Paul Cliteur uiting aan zijn bewondering voor de

beginselvaste politiek van de ChristenUnie. Van

(moreel) relativisme moet Cliteur even weinig

hebben als de politici van de kleine confessionele

partijen. Maar hun streven de publieke moraal te

funderen in religie, wijst Cliteur af. De moraal

dient volgens hem door de burgers in onderlinge

samenspraak te worden gevonden.A.J.Verbrugh,

voormalig politiek leider van het GPV (een

bestanddeel van de ChristenUnie) voelde zich

door Cliteurs betoog uitgedaagd. Verbrugh

getuigt hieronder van zijn opvatting dat de

publieke moraal het niet zonder een godsdiensti-

ge fundering kan stellen.

Voor het decembernummer schreef prof. Paul Cliteur

een bijdrage met als titel ‘Seculiere en religieuze confes-

sionele politiek’. Hieruit bleek dat ook bij welwillenden

nogal eens misverstand bestaat ten aanzien van christelij-

ke politiek die de Bijbel als toets kiest. Er bestaan echter

allerlei soorten van christelijke politiek, zodat een onder-

zoeker niet altijd weet waarop hij zijn aandacht moet

richten. Maar het voert te ver om waar mogelijk de

bedoelde misverstanden voor àlle christelijke politiek

weg te nemen. Ik doe dit hier slechts voor de christelijke

politiek van eigen traditie (Groen van Prinsterer, Abra-

ham Kuyper - met correcties van de theoloog prof.

dr. K.Schilder -, P. Jongeling, G.J. Schutte, ChristenUnie)

die volgens mij de wil draagt zich door het woord van de

Bijbel te laten gezeggen.

C ON F E S S I O N E L E P O L I T I E K E P A R T I J E N

S T U D E N T E N S C H A A K V E R E N I G I N G .

Verschillende zaken uit Cliteurs artikel verdienen veel
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instemming. Beter dan bijvoorbeeld Jos de Beus van de

Wiardi Beckman Stichting1, gaf Cliteur in een paar zinnen

duidelijk de oorzaak aan (met therapie) van de sterk

teruglopende belangstelling voor lidmaatschap, vergader-

bezoek, en dergelijke bij politieke partijen. Heel juist

schrijft hij dat het partijensysteem alleen kan slagen als

we ongeveer weten welke beginselen de politici en verte-

genwoordigers omarmen, waar zij voor staan, en als zij

ook bereid zijn dit aan ons, de kiesgerechtigden, mee te

delen. Ook merkt de auteur terecht op dat rechten van

de mens, vrijheid en gelijkheid en de publieke moraal niet

als losse regels in de samenleving kunnen bestaan, maar

ergens op gegrond moeten zijn.

Een misverstand treedt echter aan den dag als Cliteur

naar aanleiding van het boekje Politiek met een hart van

het Tweede-Kamerlid namens de ChristenUnie mr. A.

Rouvoet, schrijft dat het door Rouvoet genoemde begin-

sel van ‘schepping, zondeval, verlossing en herschepping

door Jezus Christus’ niet aan de politiek ten grondslag

kan liggen.Nu moet daarbij onderscheid worden gemaakt

tussen de beginselen waarop een bepaalde partij haar

leden wil verzamelen en de beginselen waarvoor een

bestuurs- en sociale toepassing voor de gehele bevolking

wordt gezocht. Die twee soorten van beginselen kunnen

wel dezelfde zijn, maar het hoeft niet. Neem een groep

studenten die een schaakvereniging voor studenten

opricht. Als je van die vereniging lid wordt, kan je niet

zeggen dat voor jou de beginselen van het schaken

dezelfde zijn als die van het student zijn. Er zullen wel

enkele overeenkomsten zijn, zoals logisch denken en der-

gelijke, maar daarmee houdt het verder op.

D I E P E G E L O O F S V E R S C H I L L E N , M A A R A L L E

M E N S E N Z I J N G E S C H A P E N .

Als Cliteur verder bedoelt te zeggen dat de verlossing



door Jezus Christus geen erkende grondslag voor een

algemene publieke samenleving kan zijn, ben ik het met

deze constatering echter wel eens.Afgezien van de zede-

lijke en gewetensvolle betekenis die velen misschien aan

het verschijnen van Christus in de geschiedenis zouden

willen toekennen, wordt over zaken als het diepe geloof,

verlossing en eeuwig leven in en door Christus in onze

samenleving heel verschillend geoordeeld. Een openbaar

politiek debat hierover zou niet op zijn plaats zijn en afsto-

tend werken. En dit geldt niet alleen vandaag.Volgens de

beschrijving door de Bijbel werd ook in de tijd van het

Nieuwe Testament over het geloof in Christus zeer ver-

schillend geoordeeld. Ook toen waren er allerlei geeste-

lijke stromingen, waarvan bijvoorbeeld die van het veel-

godendom en syncretisme (vermenging van uiteenlopen-

de vereringen) in de Romeinse staatsreligie de bekendste

waren.

Over schepping en zondeval zeg ik ditzelfde niet.

Volgens mij, en ook volgens de Bijbel, zijn alle mensen op

een bepaalde manier geschapen en ook onderworpen

aan kwade neigingen (zondeval). Of nu wordt uitgegaan

van de oerknal, van de regels van het karma of van het

oorspronkelijke paradijs; geschapen is ieder mens.2 Ook

hierover kan verschillend worden gedacht, maar in de

algemene politiek is dit toch vooral een kwestie van kijk

op de gelijkheid van alle mensen van de bevolking. Daar-

om zou over de betekenis van de schepping van ieder

mens wel degelijk een algemene politieke discussie moge-

lijk moeten zijn. Evenzo over het feit dat de mensen niet

uit zichzelf alleen maar het goede willen. Hierop kan een

opvatting over moraal worden gefundeerd die in onze

‘burgerlijke’ (seculiere) samenleving voor ieder volledig

geldig is en ons in staat stelt tot het formuleren van

algemene normen voor de publieke omgang.

S C H E I D I N G V A N K E R K E N S T A A T .

Maar eerst iets anders dat Cliteur expliciet aansnijdt. Hij

schrijft dat een ‘publieke religie’ die van deTien Geboden

zou uitgaan, eenvoudig niet kan. De eerste helft van de

Tien Geboden zou strijden met de mensenrechten of

met de openbare orde. Het verbod om andere goden te

aanbidden, strijdt met de godsdienstvrijheid. Het verbod

om werk te doen op sabbat (zondag) strijdt met de

Winkeltijdenwet. Het verbod om een gesneden beeld te
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maken van wat in de hemel is, is in strijd met de artistie-

ke vrijheid. Het ‘gij zult niet echtbreken’ is in strijd met

het huwelijksrecht. En zo verder.

Omdat hij dit zo schrijft, lijkt het dat hij denkt dat het

verschil tussen de wet- en regelgeving voor het publieke

leven en die voor het private, particulier gestempelde

leven, tussen burgerlijk en geestelijk, tussen staat en kerk,

alleen door politici van deVerlichting en van het humanis-

me en niet door volgelingen van de Bijbel kan worden

gezien. Deze gedachte zou nu echter weer op een mis-

verstand berusten.Al in de tijd van het NieuweTestament

was er een onweerlegbaar verschil tussen de regels voor

de publieke Romeinse burgerlijke samenleving en die

voor de geestelijk gedomineerde samenleving van de

joodse of christelijke gemeenschappen. En voorzover je

deze twee verschillende ordeningen al niet met je eigen

ogen kon constateren, leerde Jezus dit met zijn bekende

woord: Geef de keizer wat de keizer, en God wat Hem

toekomt (Matteüs 22:213). Ook elders in de Bijbel kun je

lezen hoe van deze onderscheiding in wetten en beleids-

methodes wordt uitgegaan, zowel in het Nieuwe Testa-

ment als in het Oude, althans na de beëindiging van de

theocratie in Jeruzalem in 586 v.C. bij de val van de stad.

Goede burgerlijke wetten voor het publieke domein

kunnen wel een bepaalde, meer uiterlijke, verruimde

afspiegeling tonen van geestelijke leefregels die binnen

het private domein kunnen gelden, maar zij zijn hieraan

zeker niet gelijk. Ook de Bijbel maakt dit onderscheid.4

Je kunt uiteraard erover twisten waar precies de grens

ligt tussen het private en het publieke domein (deze

vraag speelde ook bij de kwestie-Zorreguieta). Maar de

regels van het particuliere leven kun je nooit zo maar in

werking laten treden als regels voor het publieke leven.

Omgekeerd staat vast dat het private domein vrij

behoort te zijn van publieke en overheidsbemoeienis, en

daartegen moet worden beschermd. Daardoor leven we

in een klimaat van geestelijke vrijheid.

Ik geef dadelijk toe dat de christelijke theocratie die

de middeleeuwse kerk in Europa wilde vestigen, wèl een

systeem van geestelijke onvrijheid en intolerantie in het

burgerlijke openbare leven was. Maar dit was dan ook in

strijd met het Evangelie van Christus, die zei dat zijn

koninkrijk niet van deze wereld is (Johannes 18:36). Het

was echter niet de Renaissance, maar de Reformatie van



Luther en Calvijn die de indringende roep om gods-

dienstvrijheid en burgerlijke tolerantie teweegbracht.5

Later trok de Verlichting hieruit consequenties, die deels

in overeenstemming met de Bijbel konden zijn, maar ook

deels een veel te sterk generaliserende en daardoor anti-

godsdienstige bestrijding van het middeleeuwse stelsel

werden. Eind 19e eeuw heeft bij ons dr. A. Kuyper zijn

volgelingen op de posttheocratische bijbelse norm van

geestelijke vrijheid en tolerantie gewezen6 en geleerd in

het licht daarvan christelijk en antigodsdienstig bij het

verlichtingsdenken te onderscheiden.

S C H E P P I N G S B E S T EMM I N G V A N D E M E N S E N .

Terug naar het geschapen zijn van alles en van alle men-

sen. Een vermelding van de grondslag van het bestaan van

de mensen wordt op de eerste bladzijde van de Bijbel

aangetroffen.7 Die grondslag is dat de mens de bestem-

ming van zijn schepping volgt door over de aarde regeer-

macht uit te oefenen als een door God aangestelde gou-

verneur (Genesis 1:27-29) tot eer van God (1 Korintiërs

10:31; Openbaring 14:6) en daarmee van Christus die

ook de Heer is van alle gezag (vergelijk the King of kings,

the Lord of lords in Händels Messiah8, door hem ont-

leend aan Openbaring 19:11-16). Die eer aan de Schep-

per en Voltooier van de kosmos is je christelijk cultuur-

ideaal. Ik zou ook geen universeler en meer harmonie

bevorderend ideaal weten. Het leert tevens gezonde

nederigheid. Het wijst het middellange termijn-doel aan

van je maatschappelijk bestaan.

Wat doe je dan? In het publieke leven probeer je de

zaken dan zo in te richten dat dit doel zo goed mogelijk

wordt benaderd, uiteraard weer met volstrekt ontzien

van het private leven van anderen.Als je dan je werk wilt

aanpakken, iets tot stand wilt brengen (zeg het optimaal

laten functioneren van de NS), doe je dat uiteindelijk om

te laten zien dat het God was die je daarvoor kracht en

mogelijkheden gaf. Dan moet je bij dat werk uiteraard je

verstand gebruiken, geen domme dingen doen. Je moet je

houden aan de structuren van de natuur en mensheid om

je heen.Als je tegen die structuren ingaat (geen rekening

houdt met de wetmatigheden en storingen in de natuur,

niet met de behoeften en ook zelfzuchtige kant van de

mensen) loopt het hele bouwwerk dat de publieke

samenleving tot eer van God moet tonen, uit op een
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fiasco. De gedragsregels, arbeidsregels, sociale regels,

milieuregels, enzovoort die je daarvoor nodig hebt, vor-

men dan de publieke moraliteit. Iets is goed (stel bijvoor-

beeld een gedragsregel van eerlijkheid) omdat dit bevor-

derlijk is voor het gestelde doel, dus ten slotte om de

publieke lof daarvoor op te dragen aan de Allerhoogste

die deze zaak op zijn wijze heeft bestuurd. Je voldoet

daarmee aan je scheppingsbestemming, zoals God van het

begin af heeft gewild.9

Nu schrijft Cliteur dat zo’n gedragsregel van eerlijk-

heid niet goed is omdat God het wil. Het zou juist omge-

keerd zijn: God zou het willen omdat het goed is. Daarbij

is zijn conclusie dat de moraal zou kunnen worden gefun-

deerd in de moraal zelf en niet in godsdienst. Maar dan

zou niet langer gelden wat Cliteur óók schrijft, namelijk

dat er een nieuwe grondslag moet zijn voor de publieke

moraliteit.Wordt de kans dan niet te groot dat de moraal

zonder grondslag niet werkt? Stel dat mensen gaandeweg

vanuit een negatieve grondslag zijn gaan denken: alles

moet kunnen; om echt mens te zijn, moet je jezelf uit-

leven, niet hinderlijk aan grenzen denken, je belangen

pakken, je lusten volgen. Als zulke mensen dan ergens

horen dat je eerlijk moet zijn, en verder ook: geen geweld

plegen, geen seksuele aanrandingen, je naasten helpen en

andere deugden navolgen - stemmen ze misschien losjes

in, maar met innerlijk voorbehoud. Zo iemand stemt

alleen in zolang het past bij zijn meer algemene gedachten

die hij in zijn achterhoofd heeft. Bij een kleine aanleiding

gaat de moraliteit dan weer kapot. Hoe bewijs je aan zo

iemand die bijvoorbeeld met frauderen enig succes heeft

gehad, dat eerlijkheid goed is? Het is dan van belang dat

de mensen zich kunnen herinneren dat ze elk een schep-

pingsbestemming hebben en daarom de samenleving

moeten richten op verdere uitbouw en bescherming.

Daarbij moeten ze rekening houden met de structuur

van wat ze kunnen waarnemen in de wereld, en daarom

ook kiezen voor eerlijkheid - en andere morele waarden

- om mislukking en verpesting te vermijden. Dus behoort

eerlijkheid tot de regels die je als ‘goed’ moet kwalifice-

ren..

G R I E K S E O U DH E I D E N V E R L I C H T I N G .

Cliteur wil als grondslag van de publieke moraliteit, in de

plaats van ‘godsdienstig’ gedachtegoed, het gedachtegoed



stellen van de Griekse Oudheid, Socrates, Epicurus, de

Verlichting enVoltaire.

Het beroep op Socrates heb ik niet begrepen. Socra-

tes raadpleegde het orakel, zond gebeden op en nam deel

aan publieke offerplechtigheden voor de (Griekse)

goden. Kun je dan aan Socrates een grondslag ontlenen

die volledig uitschakelt wat hij van de goden aanvaardde?

En Epicurus? Ook hij geloofde dat er een godenwereld is,

maar die zou zich niet met de mensenwereld bemoeien

en daarom zou de mens vrij zijn om zijn geluk in eigen

hand te nemen. Maar kom je zo niet weer dicht bij de

‘alles moet kunnen’-filosofie, waartegen de schrijver juist

wil waarschuwen? DeVerlichting kent haar deïsten, ratio-

nalisten, romantici, oudere evangelische invloeden en ook

agnosten en atheïsten, waardoor het mij voorkomt dat

deze stroming als grondslag voor de publieke moraal te

veel twijfel aanbiedt om het kwaad in de mensen te

bedwingen. Voltaire ten slotte heeft - ondanks zijn her-

haalde leus écrasez l’infâme - toch in een persoonlijk God

geloofd, als garantie voor de moraliteit.

Mijn conclusie is dat een grondslag als bedoeld wel

degelijk godsdienstig gedachtegoed bevat, zij het erg

onbepaald. Maar kan zo’n grondslag dan wel functione-

ren? Komt het er dan niet toch op neer, dat de moraliteit

haar grondslag in zichzelf moet vinden, hoogstens

gesteund door (behartigenswaardige) voorbeelden van

wijzen uit de klassieke en nieuwere geschiedenis. Maar

- zoals hiervóór al is geschreven - voorbeelden werken

niet zoals een grondslag en laten de weg vrij voor grond-

slagen van persoonlijk of groeps-egoïsme. Kortom: ik zie

niet hoe de door Cliteur genoemde pagane Oudheid en

Verlichting een grondslag kunnen vormen die anders en

beter is dan die van de dienst van de God van de Bijbel

(die Christus als zijnVader eerde).

Hiermee wordt niet gezegd dat er in het horizontale

vlak (dus geheel zonder godsdienstig gedachtegoed) geen

publieke doeleinden zijn te bedenken, waaruit ook een

bepaalde publieke moraal kan voortvloeien.Maar je komt

dan meteen op uiterst gevaarlijk terrein. Lenin en Alfred

Rosenberg hebben hun verabsoluteerde publieke doel-

einden als grondslag voor de samenleving aangewezen.

Soms viel daarop gedeeltelijk een soort van moraliteit te

funderen. Bordelen vonden in communistisch Moskou

minder erkenning dan in pragmatisch Amsterdam. Maar
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dat de gestelde doelen andere immoraliteit krachtig in de

hand werkten, behoeft geen toelichting.

T I E N G E B O D E N A L S I J K P U N T E N O P D E

R O U T E .

Ten slotte nog het volgende. Het godsbeeld van Voltaire

beschrijft God vooral als een toornende macht die toe-

slaat als je je te ver buiten de regels begeeft van vooral de

tweede helft van deTien Geboden. Feit is echter dat God

zich niet in de eerste plaats toont als zo’n Schrikgeest.De

Tien geboden beginnen ermee dat God zegt zijn volk uit

de Egyptische slavernij te hebben geleid. Het begint dus

met een bevrijding.Volgens het Nieuwe Testament vatte

Christus de eerste helft van de Tien Geboden dan ook

positief samen als het grote gebod van de liefde tot God,

dat is te zien als regel van dankbare liefde voor de bevrij-

ding die God brengt.Vertaald voor het publieke leven van

de gehele bevolking begint dit met: Denk aan je schep-

pingsbestemming. Dit volgen van je bestemming bevrijdt

je van je diepste zorgen (Matteüs 6:31-34). Hierboven

werd aangegeven hoe bijvoorbeeld eerlijkheid een deugd

is die daaruit volgt. Dit geldt niet alleen voor eerlijkheid,

maar ook voor andere deugden en normen. Nogmaals:

alles wat voor (de benadering van het doel van) de leven-

de en strevende mens optimaal goed is, moet passen bij

de structuur van het geschapene in onze wereld.Vandaar

dat de mensen van de hele wereld, van welke godsdienst,

levensovertuiging of non-overtuiging ook, die zo min

mogelijk tegen deze scheppingsstructuren willen opbot-

sen, in de loop der tijden door schade en schande wijzer

zijn geworden en zich houden aan allerlei regels.Dezelfde

Schepper die de structuren schiep, schiep ook de hierbij

passende regels. Zoals vermeld zijn deze regels samen-

gevat in de regel van de liefde tot God en tot de naaste

(als concentratie van respectievelijk de eerste en de

tweede helft van deTien Geboden).

Die regels zijn van belang omdat een moraliteit die

alleen volgt uit de wens om iets tot stand te brengen, wel

eens scheef kan lopen. Bij bijvoorbeeld het eerder gestel-

de doel van optimaal functionerende spoorwegen, kun je

bijvoorbeeld misschien kortzichtig menen de financiering

te bevorderen door het aanbrengen van flink winstge-

vend, maar immoreel amusement in de spoorwagons.

Maar dat zou volstrekt geen beeld zijn van het doel van



de eer van de Schepper waarop wordt gericht. Om zo’n

doel-heiligt-de-middelen moraal te vermijden, kunnen de

Tien Geboden volgens mij niet worden gemist. Ze vor-

men de ijkpunten op de route om je te laten zien of je

nog op de goede weg bent. Zelfs de apostel Paulus

schreef (Romeinen 7:7) dat hij zich onvoldoende bewust

was van het verkeerde dat in begeren kan liggen als het

Tiende gebod niet zei: U zult niet begeren.

Zo kan het rekenen van ieder mens met zijn schep-

pingsbestemming een belangrijke stap zijn op weg naar

een algemeen onderkende grondslag van de publieke

moraliteit.

NO T E N

1. In de Volkskrant van 5-1-2001 stelt De Beus dat met

name de zeggenschap van de leden in de partijen ver-

betering behoeft.Verder werken interne correctieve

partijreferenda positief. En ook zou een systeem van

binnen de partij optredende en gespecialiseerde ken-

niscentra van de leden (bijvoorbeeld over Europese

integratie, multiculturaliteit, milieu- en ruimtekwes-

ties, privatisering enz.) het partijlidmaatschap weer

boeiender maken (althans voor de leden die beroeps-

matig of anderszins voldoende gelegenheid hebben

voor het onderhouden van deskundigheid op zo’n

gebied).

2. Ook de oerknal moet een schepping zijn. Al wat

evolutionair uit het begin zou voortkomen, bijvoor-

beeld het uiteenvallen respectievelijk samengaan van

materiebouwstenen tot andere bouwstenen, is pro-

duct van schepping. Want even uitgaand van een

determinisme volgens P.S. de Laplace kan van elk

nieuw ontstaansproduct worden gezegd dat het bij

het begin van het proces in kiem aanwezig was. En

dan was het leggen van die kiem weer onderdeel van

schepping. Te strikt determinisme miskent evenwel

het belangrijke element van onvoorspelbaarheid bij

processen, waarbij bijvoorbeeld ook de quantum-

mechanische onzekerheidsrelaties zijn begrepen.

Kansberekeningen zijn vaak mogelijk, maar voor de

beheersing van werkelijke uitkomsten lijkt toch weer

scheppend toezicht nodig.

3. In het volgende wordt nogal eens naar bijbelplaatsen

verwezen,maar dit heeft uiteraard geen andere bete-
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kenis dan als bronvermelding.

4. Al sinds de 16e eeuw wordt door hen die vooral uit-

gaan van het gezag van de Bijbel onderscheid gemaakt

tussen verschillende betekenissen die de wet van de

Tien Geboden (en van de liefde tot God en tot de

naaste) bezit. Er is een geestelijke betekenis, onder

meer voor het constateren van eigen falen en onwil

(de z.g. usus paedagogicus; Titus 3:3 - wij waren ver-

dwaasd, onwillig, dwalend, verslaafd). Anderzijds

wordt aan de Tien Geboden ook een burgerlijke

betekenis toegekend voor het beteugelen van mis-

daad, meineed, enzovoort in de burgermaatschappij

(usus civilis; 1 Timoteüs 1:9).

5. Op nationaal niveau bracht de Reformatie aanvan-

kelijk nog weinig tolerantie. Zowel de lutherse

Zwangskirchen als Calvijns pogingen om onder het

bereik van de burgerlijke overheid in Genève geen

significante afwijkingen van de reformatorische belij-

denis toe te staan, bewezen dat de middeleeuwse

intolerantie nog lang doorwerkte. Maar internatio-

naal dwongen de politieke machtsverhoudingen

spoedig de erkenning af dat er in deWesterse wereld

zowel ‘protestantse’ als rooms-katholieke landen

en gebieden in vrede naast elkaar zouden bestaan

(godsdienstvrede van Augsburg in 1555; vredes van

Munster en Westfalen in 1648). De kennis van deze

situatie droeg ertoe bij dat in verschillende landen de

tolerantie meer en meer doordrong (in de vanouds

autoritaire rooms-katholieke landen wat later dan

in de meer democratisch bestuurde calvinistische

landen). Dit laatste blijkt bijv. uit art. XIII van de Unie

van Utrecht, dat reeds in 1579 de gewetensvrijheid

waarborgde.

6. Dr. A. Kuyper wilde als antirevolutionair in zijn op-

positie tegen bepaalde denkbeelden uit de Franse

Revolutie gelijktijdig de waarheidselementen erken-

nen in de liberaal-democratische strijd tegen resten

van intolerante en middeleeuwse stelsels uit het ver-

leden. In 1878 publiceerde Kuyper zijn politiek pro-

gram, waarvan art. 4 de later bekend geworden

woorden vermeldde, dat ‘de overheid volstrekt onbe-

voegd is om zich rechtstreeks te bemoeien met de

geestelijke ontwikkeling van de natie. Alle burgers,

ongeacht hun geestelijke overtuiging,moeten op voet



van gelijkheid worden behandeld’ en ‘in het geweten

vindt de overheid een grens van haar macht’. Kuyper

verwees hierbij ook rechtstreeks naar de Bijbel. Een

van de bekende bijbelplaatsen hiervoor is die van

Matteüs 13:29 met de gelijkenis van de tarwe en het

onkruid. Dit betekent uiteraard niet dat alles wat

Kuyper naar voren bracht, door zijn nazaten moet

worden beaamd. Afgezien van het verschil van meer

dan een eeuw tussen Kuypers tijd en nu, moet bij-

voorbeeld tegen zijn politiek van de ‘antithese’ ern-

stig bezwaar worden aangetekend. Dit omdat hij zich

hierbij niet beperkte tot het wijzen op een antithese

tussen zekere beginselen, maar op een niet onbelang-

rijk moment in de politiek ook sprak over een anti-

these tussen de personen van de burgers.

7. Waarom hier nu concentratie van de aandacht op

een bijbelse bron? Onder meer omdat de Bijbel een

bundel boeken is die sinds veel eeuwen voor zeer

velen een bron van meer positieve dan negatieve

bezieling is gebleken te zijn. Het NieuweTestament is

door de kerk erkend in 393, het Oude Testament is

van veel vroeger datum. Bovendien is de God die de

Bijbel aanwijst, de vaste oriëntering van de oudste

nog altijd levende monotheïstische godsdienst. Nu is

ook het kwaad in de wereld van uiterst oude datum.

Maar wel is gebleken dat de positieve inspiratie die
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van de Bijbel kan uitgaan, de stormen der eeuwen

heeft overleefd.Vandaar dat het redelijk is om te vra-

gen wat de Bijbel op het relevante gebied meedeelt.

8. De impliciete roem voor Christus bij het eren van de

Schepper is voor alle mensen onmisbaar omdat een

teveel aan wettisch-religieuze voorschriften dat in het

publieke leven kan ontstaan, juist door het beroep op

de vrijheid die Christus brengt, kan worden tegenge-

gaan (Galaten 5).

9. In deze bijdrage die gaat over een grondslag voor de

publieke moraliteit, zou het niet zinvol zijn om - zoals

vaak voorkomt - een private of groepsmening voor te

dragen voor veralgemenisering. Het kan echter ook

anders. Het komt eveneens veelvuldig voor dat

gezocht wordt naar een theorie die past op ver-

schijnselen die zich voordoen en waarvan de toepas-

sing aanleiding kan zijn tot gunstige effecten. Zo’n

theorie is dan geen private mening, maar een hypo-

these inzake een stap die een oplossing zou kunnen

zijn van bestaande problemen (hier: omtrent de

publieke moraliteit).Als de hypothese onjuist is, moet

dit blijken uit discussie of bij toepassing.

Dr. A.J.Verbrugh is aangesloten bij de ChristenUnie, en oud-

Tweede-Kamerlid voor het GPV



HO E L I B E R A A L WO R D T D E
K E N N I S E C O NOM I E ?

A R D - P I E T E R D E M A N

�
Economische processen draaien (nog) meer dan

voorheen om kennis. De overheid werpt zich

gretig op de nieuwe mode van de kenniseco-

nomie. Zij meent de ontwikkelingen te moeten

stimuleren en sturen. Maar zou de overheid wer-

kelijk beter dan de marktpartijen weten wat op

dit gebied nodig is, en welke initiatieven zullen

aanslaan? Ard-Pieter de Man gelooft er niets van.

Aan de hand van een drietal liberale uitgangs-

punten laat hij zien dat kennisontwikkeling en

-intensivering beter aan de markt kunnen worden

overgelaten.

Kennis heeft altijd een grote rol gespeeld in de economie.

Dit gold al voor de agrarische economie en zeker ook

voor de industriële economie. Toch is de aandacht voor

wat inmiddels de kenniseconomie is gaan heten, van vrij

recente datum. Met de toenemende erkenning van het

belang van kennis in economische processen, voelt de

overheid zich gedwongen beleid te ontwikkelen dat zich

richt op kennisontwikkeling en -overdracht. ‘Kennisinten-

sivering’ van de economie is een doel van overheidsbeleid

geworden. De vraag is echter of de beleidsmaatregelen

die daartoe worden ingevoerd nuttig zijn en of zij zich wel

verhouden met de liberale opvattingen omtrent de ont-

wikkeling van economieën. Ook beleid gericht op kennis-

intensivering, gaat er immers vanuit dat de markt fouten

maakt en dat de overheid deze kan corrigeren.

Een belangrijk uitgangspunt voor liberaal beleid is

gedefinieerd door de econoom Hayek1. Hij wees erop dat

economisch beleid veronderstelt dat de overheid een

zodanige kennis van zaken heeft, dat zij beter dan de

markt in staat is om de economie vorm te geven. Er zijn

drie redenen waarom aan deze voorwaarde meestal niet

is voldaan.Ten eerste is het onmogelijk om alle informatie
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die benodigd is om een economie te sturen in één plaats

(de overheid) te verzamelen, eenvoudigweg vanwege de

enorme hoeveelheid van die informatie. Ten tweede is

recentelijk duidelijk geworden dat voor de uitvoering van

economische functies niet zozeer expliciete en generieke

kennis als patenten en octrooien van belang is, maar met

name ook stilzwijgende en specifieke kennis. Dit is kennis

die is ingebed in sociale processen, gewoonten, routines

en ervaring van personen. Zou de overheid wellicht nog

veel expliciete kennis kunnen verzamelen over economi-

sche processen, het verzamelen van stilzwijgende kennis is

onmogelijk. Een derde kennisgebrek van de overheid is

dat ten aanzien van de toekomst. Het reilen en zeilen van

de economie op dit moment is al lastig te begrijpen, maar

voorspellen van toekomstige ontwikkelingen is nog moei-

lijker. En dat laatste is juist nodig voor economisch beleid.

Deze drie elementen zijn er de oorzaak van dat ingrijpen

in economische processen door een centrale instantie

meestal niet succesvol is. De markt is veel beter dan de

overheid in staat om te gaan met grote hoeveelheden

kennis en informatie, van expliciete en stilzwijgende aard.

Essentieel daarbij is dat in de markt vele toekomstver-

wachtingen met elkaar concurreren. Door te experimen-

teren met nieuwe producten, diensten en organisatie-

vormen leert ‘de markt’ welke van deze verwachtingen

reëel zijn en welke niet. Dat er daarbij in de markt beslis-

singen worden genomen die achteraf niet juist blijken, is

niet alleen onvermijdelijk, maar zelfs noodzakelijk voor

het ontdekken van nieuwe economische wetten.Van zulke

fouten wordt immers veel geleerd. Het gaat er dus ook

niet om dat de markt perfect is, vergeleken met een uto-

pisch alternatief, waarin bedrijven altijd de juiste beslissin-

gen nemen.Het gaat er om of een ander mechanisme dan

de markt betere resultaten bereikt in het hier en nu.

Wanneer we deze uitgangspunten voor een liberaal



economisch beleid accepteren, hoe kunnen dan enkele

recente beleidsinitiatieven worden beoordeeld? Hier-

onder worden enkele beleidsinitiatieven die met name in

het kader van de kenniseconomie zijn ingezet, langs de

liberale meetlat gelegd: stimuleren van technostarters,

innovatiebeleid, institutionele hervorming en bescherming

en ontwikkeling van menselijk kapitaal.

S T I M U L E R E N T E C HNO S T A R T E R S

Informatietechnologie (IT), internet en biotechnologie

worden op het Ministerie van Economische Zaken gezien

als de technologieën van de toekomst. Zij krijgen daarom

in het beleid de nodige aandacht. Zo subsidieert het

Twinning project internetstarters. Dat IT en internet

belangrijk zullen blijven, lijkt op dit moment evident.

Welke bedrijven en technologieën binnen deze sectoren

de winnaars zullen zijn, is echter onmogelijk te voorspel-

len. Het zal ook niet de eerste keer zijn dat overheden

hierin verkeerde keuzes maken. In de jaren tachtig heeft

elke zich respecterende overheid alles gedaan om compu-

terproducenten binnen de grenzen tot ontwikkeling te

brengen, meestal zonder resultaat (Tulip was de Neder-

landse troef die snel aan glans verloor). Tegelijkertijd zag

men over het hoofd dat de software-industrie misschien

nog wel een veel interessantere economische activiteit

was. Het is dus lastig om te bepalen wie steun verdient.

De markt heeft daar een beter mechanisme voor ontwik-

keld, in de figuur van de risico nemende ondernemer. De

overheid dient niet op diens stoel plaats te nemen door

bepaalde bedrijvigheid te stimuleren. De kracht van de

markt om goede ideeën te financieren en te selecteren,

kan door de overheid niet worden overtroffen. Initiatie-

ven van ondernemers en selectie door de concurrentie-

strijd, zijn de beste middelen voor economische vooruit-

gang.Nut en noodzaak van projecten alsTwinning zijn dan

ook verre van bewezen.

Een keuze voor ‘veelbelovende’ sectoren is in de

geschiedenis op zijn best matig succesvol gebleken en

meestal volslagen mislukt. Ook het Japanse industrie-

beleid dat hiermee zo succesvol leek, staat inmiddels aan

kritiek bloot. De Harvard-bedrijfskundige Michael Porter2

heeft in zijn meest recente boek de mislukkingen hiervan

aangetoond. Picking winners (het steunen van veelbeloven-

de sectoren) is een vorm van industriebeleid die evenmin
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in een liberale economie thuishoort als de bescherming

van industrietakken die in moeilijkheden verkeren (textiel,

scheepsbouw, vliegtuigbouw). De onvoorspelbaarheid van

economische processen maakt dat het beter aan de

markt kan worden overgelaten om uit te vinden wie de

beste ideeën heeft ontwikkeld.

In een kenniseconomie geldt dit nog sterker. In een

industriële economie is een relatief groot deel van de

benodigde kennis expliciet, generiek of in fysieke produc-

ten verankerd. In de kenniseconomie ligt de belangrijkste

kennis echter in zachte zaken als creativiteit, snelheid,

samenwerking tussen mensen, emotie, entertainment3.De

ingrediënten voor succes zijn nog minder tastbaar gewor-

den dan voorheen, waardoor de ruimte voor de overheid

om zinvol beleid te voeren nog kleiner wordt dan zij al

was. Subsidieregelingen zullen nooit de creativiteit van

programmeurs en ontwerpers van internet-games tot

stand kunnen brengen. Een goede neus voor wat mensen

willen, voor talenten en voor entertainment onttrekt zich

aan analyse en daarom ook aan specifieke beleidsmaatre-

gelen.

I N N O V A T I E B E L E I D

In het innovatiebeleid wordt gezocht naar een balans tus-

sen samenwerking en concurrentie in het bedrijfsleven

om innovatie te stimuleren. Dit gebeurt door een combi-

natie van clusterbeleid, gericht op het stimuleren van

samenwerking, en mededingingsbeleid, gericht op het aan-

jagen van concurrentie. Het lijkt logisch dat een balans

tussen samenwerking en concurrentie goed is voor ken-

nisontwikkeling en innovatie. Concurrentie dwingt onder-

nemingen om steeds nieuwe kennis te ontwikkelen om

voor te blijven in de concurrentiestrijd. Samenwerking

maakt uitwisseling van kennis mogelijk en vermindert de

risico’s van grote R&D-trajecten, omdat de kosten daar-

van gedeeld kunnen worden. Door enerzijds samenwer-

king te stimuleren (door middel van het clusterbeleid van

Economische Zaken) en anderzijds een krachtig mededin-

gingsbeleid te voeren (door de Nederlandse Mededin-

gingsautoriteit, de NMA) kan de overheid in theorie bij-

dragen aan een innovatief ondernemingsklimaat.

De aanname die hierachter schuilgaat is, dat de over-

heid weet waar de balans tussen samenwerking en con-

currentie ligt. Aan deze aanname is echter niet voldaan.



Als uit de vele jaren van onderzoek naar innovatie één

ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat innovatie

een dermate complex proces is dat zelfs individuele

bedrijven nauwelijks grip hebben op hun innovatieproces4.

Laat staan dat de overheid dan weet hoe en waar in te

grijpen. Ingrijpen door de NMA gericht op het bevorde-

ren van innovatie, veronderstelt dat de NMA een volledig

beeld heeft van de kennis die in een bepaalde bedrijfstak

aanwezig is. Dit lijkt een onmogelijke eis om aan de NMA

te stellen. Bedrijven zelf hebben ook hun innovatiestrate-

gieën al aan gepast in de richting van experimenteren en

risico’s spreiden over diverse projecten5. Ook zij zijn niet

langer in staat centraal overzicht te houden over alle ken-

nis. Het is daarom beter de balans tussen samenwerking

en concurrentie in de markt te laten ontstaan dan om in

te grijpen.

Dat de overheid niet eenduidig de juiste balans kan

vaststellen, bleek onlangs in de praktijk. Een door de over-

heid indirect gesteund initiatief in de zuivelsector om

door middel van samenwerking de kwaliteitsbewaking te

verbeteren, werd door de NMA als mededingingsbelem-

merend gekenmerkt. Uiteindelijk was het beter geweest

de markt te laten beoordelen of dit initiatief het waard

was om in te investeren. Een andere mode is om zoveel

mogelijk ‘high tech Valleys’ te creëren: regio’s waar con-

currenten en samenwerkingspartners zich clusteren, zoals

in SiliconValley. In Nederland probeert men onder andere

in de Watergraafsmeer en rondom Delft zulke regionale

clusters tot stand te brengen. Daarbij wordt vergeten dat

de balans tussen samenwerking en concurrentie in Silicon

Valley spontaan is ontstaan en niet door overheden is

gepland. Blauwdrukken voor Valleys zullen nooit in staat

zijn de rijkdom van dit spontane proces te evenaren. Er

spelen te veel factoren een rol inValleys om ze te kunnen

sturen.

I N S T I T U T I E S

Een belangrijk thema voor de kenniseconomie is institu-

tionele vernieuwing,waarmee hier wordt bedoeld de aan-

passing van wetten en overheidsinstellingen aan de eisen

van een vernieuwende economie. Internet heeft al laten

zien dat er nieuwe juridische vraagstukken ontstaan wan-

neer een maatschappij ingrijpend verandert. Belastingwet-

ten, privacy-wetten en eigendomsrecht worden gecon-
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fronteerd met de eisen die een vernieuwende economie

stelt. In dit kader wordt soms gevraagd om een innovatie-

ve overheid.Wanneer dit betekent dat de overheid nieu-

we regels instelt in reactie op problemen die zich in de

praktijk voordoen, lijkt dat geen bezwaar. Wanneer dit

echter betekent dat de overheid zelf continu in beweging

moet zijn om zich aan te passen, is dit strijdig met het libe-

rale principe waarbij van de overheid sturing op hoofdlij-

nen en een bestendige gedragslijn wordt verwacht. Als

een innovatieve overheid zich te veel richt op de aller-

nieuwste ontwikkelingen, loopt zij het gevaar zich te veel

met details en de waan van de dag bezig te houden, in

plaats van alleen de kaders te scheppen. Zo werd de

goede uitgangspositie van Nederland in de biotechnologie

teniet gedaan door te snel ingevoerde, restrictieve regel-

geving. In de Verenigde Staten liet de overheid vooral de

bestaande regelgeving omtrent voedsel en gezondheid zijn

werk doen.Amerika is nu verder met biotechnologie dan

Europa.

In een snel veranderende economie loopt de over-

heid altijd achter de feiten aan. In zo’n geval verdient het

de voorkeur hoofdlijnen van beleid aan te geven en ver-

volgens de spontane processen van de markt hun werk te

laten doen. Fijnmazige sturing en continue aanpassing van

regelgeving is in een dergelijke economie gedoemd te mis-

lukken.Aan het inspelen op recente ontwikkelingen kleeft

het gevaar dat regelgeving snel weer wordt achterhaald of

juist nieuwe ontwikkelingen te snel inperkt, voordat zij tot

volle bloei zijn gekomen. Een treffend voorbeeld van dit

moment is MP3, een techniek om muziek via internet uit

te wisselen. Omdat deze techniek het auteursrecht

schendt, riepen platenmaatschappijen op tot nieuwe

regelgeving om MP3 te verbieden. Inmiddels blijkt het

bestaande recht toch aanknopingspunten te bieden om

met MP3 om te gaan. Bovendien zijn er nieuwe technolo-

gieën ontstaan die het moeilijker maken om een verbod

op muziek uitwisselen te handhaven.Ten slotte blijkt dat

platenmaatschappijen nu zelf aan het kijken zijn naar de

mogelijkheden van MP3.Kortom: een te vroeg verbod had

nieuwe ontwikkelingen onmogelijk gemaakt en was snel

achterhaald geweest. Laat eerst de markt met nieuwe

technologie experimenteren: die ontdekt meer mogelijk-

heden dan de overheid.

Hoe dynamischer een economie, hoe minder ruimte



er is voor economisch beleid, omdat voorspellen van ont-

wikkelingen onmogelijk wordt.Voor een betrokken over-

heid, die continu nieuwe wetten en richtlijnen opstelt, is

weinig ruimte. Institutionele vernieuwing in de kenniseco-

nomie zal zich dus vooral moeten richten op terugtrek-

king van de overheid. Een innovatieve overheid klinkt wel

goed als slogan, maar de manier waarop deze wordt

vormgegeven zal duidelijk moeten maken of het ook

inderdaad een zegen is.

M EN S E L I J K K A P I T A A L

Een ander belangrijk thema voor de kenniseconomie is

menselijk kapitaal. ‘De vernieuwing in de kenniseconomie,

die gepaard gaat met een grotere dynamiek op de

arbeidsmarkt, moet worden gecombineerd met sociale

bescherming. Zo gaan competenties niet verloren en

wordt menselijk kapitaal niet vernietigd’. Dit schreven

premier Kok en minister van Economische Zaken

Jorritsma op 22 maart 2000 in NRC Handelsblad. Vanuit

een liberale optiek is deze uitspraak niet eenvoudig te

begrijpen. Waarom zou de kenniseconomie immers

competenties vernietigen die waardevol zijn? Natuurlijk

zullen er bij economische veranderingen altijd mensen

buiten de boot vallen die niet de kennis en capaciteiten

hebben om in de nieuwe economische omstandigheden

te kunnen blijven functioneren. Dat deze mensen gehol-

pen worden door scholing om weer aan te slag te komen,

of een uitkering krijgen staat niet ter discussie.Het is ech-

ter iets anders wanneer onder het mom van sociale

bescherming, mensen of bedrijven die hun kennis en

vaardigheden niet op peil hebben gehouden, economisch

worden beschermd. Dan staat de deur weer open voor

steunverlening aan in moeilijkheden verkerende bedrijven

en industrietakken: beslist een onliberaal standpunt. Het

citaat sluit dit niet uit: de tweede zin uit het citaat impli-

ceert immers dat de overheid beter dan de markt weet,

of competenties economisch rendabel zijn of niet.

De aandacht voor menselijk kapitaal brengt ons wel

bij een ander traditioneel liberaal thema: onderwijs. Zon-

der enige overdrijving kan gesteld worden dat het echt

belangrijke beleid voor de kenniseconomie niet gemaakt

wordt op het Ministerie van Economische Zaken,maar op

het departement van Onderwijs.Opleiding en scholing zal

een kerntaak van de overheid blijven in de kennisecono-
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mie, ook al zal de vorm ervan waarschijnlijk drastisch ver-

anderen. In plaats van te investeren in internetbedrijven

en R&D te subsidiëren, is investering in scholing en oplei-

ding wel een effectieve (en liberale) vorm van beleid voor

de kenniseconomie.

C ON C L U S I E

De vier thema’s die hierboven kort besproken zijn, laten

zien dat de overheid op een aantal punten een liberale

weg is ingeslagen, met name ten aanzien van instituties.

Toch valt op dat er nog al wat beleid is dat nauwelijks ter

discussie wordt gesteld, maar waarvan de effectiviteit in

twijfel kan worden getrokken wanneer we het langs de

liberale meetlat leggen. Het kernprobleem is dat aan de

belangrijkste voorwaarde om het beleid uit te voeren niet

is voldaan: de overheid bezit eenvoudigweg niet de kennis

en informatie die nodig is om de genoemde beleidsinitia-

tieven succesvol uit te voeren. De economie steekt zo in

elkaar dat niemand (en ook geen compleet departement)

over voldoende kennis en informatie kan beschikken over

die economie. Een overheid op afstand, die kaders schept

en investeert in onderwijs, draagt daarom meer bij aan de

totstandkoming van de kenniseconomie, dan één die

vaker intervenieert, bepaalde sectoren bevoordeelt en

haar vermogen innovatie te sturen overschat.
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L E I T K U L T U R O F MU L T I K U L T I ?
D E D U I T S E N A T I O N A L E I D E N T I T E I T T E R D I S C U S S I E .

J E R O E N B U L T

�
In oktober 2000 zwengelde Friedrich Merz, de

prille voorzitter van de CDU/CSU-fractie in de

Bundestag, een zwaarmoedig, welhaast typisch

Duits debat over de nationale identiteit aan.

Politici, intellectuelen, journalisten en publicisten

haakten gretig in op deze zoveelste controverse

over ‘de Duitse ziel’.Merz stelde dat immigranten

en andere in Duitsland verblijvende minderheden

zich dienen te conformeren aan de geldende

vaderlandse Leitkultur en verklaarde dit gevoelige

thema tot inzet van de verkiezingen in 2002 te

willen maken.Hij mocht zich verheugen in stevige

en veelal emotioneel getinte kritiek uit talloze

geledingen van de samenleving; werkte de CDU

zo extreem-rechts niet in de kaart? Heeft derge-

lijk ‘nationalisme’ in het (recente) verleden niet

reeds voldoende onheil aangericht? Er valt veel af

te dingen op de argumentatie van Merz, maar de

vaak felle reacties bewijzen dat Duitsland nog

immer worstelt met het fenomeen ‘nationale

identiteit’ en nog lang geen ‘normaal’ land is.

De meeste kritiek op Merz’ adhesie aan de Duitse

Leitkultur was zonder meer voorspelbaar. Hier sprak de

fractieleider van een oppositiepartij die zich wenste te

profileren ten opzichte van de regerende rood-groene

coalitie en die het Spenden-schandaal - dat zijn voor-

ganger Wolfgang Schäuble de kop had gekost en de

reputatie van oud-kanselier Helmut Kohl aanzienlijk had

geschaad - wilde doen vergeten, zo werd gezegd. Ook

zou hij zijn eigen machtspositie willen verstevigen en

potentiële concurrenten voor het CDU-lijsttrekkerschap

in 2002, zoals partijvoorzitter Angela Merkel en de Beier-

se premier Edmund Stoiber, op afstand houden. Evenzeer

kon worden verwacht dat Merz’ opmerkingen zouden
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worden geassocieerd met het salonfähig maken van neo-

nazistisch gedachtegoed. Kanselier Schröder vond dat

Merz met vuur speelde en de bekende zanger/dichter

Wolf Biermann verklaarde alleen al te huiveren bij het

woord ‘Duits’, maar ook in de eigen partijgelederen klon-

ken afwijzende geluiden. Zo toonden voormalig Bonds-

dag-voorzitter Rita Süssmuth, oud-minister van Defensie

Volker Rühe en de Saarlandse minister-president Peter

Müller zich ongelukkig over zijn uitlatingen. Merkel zag

zich genoodzaakt direct enige afstand te nemen van het

begrip Leitkultur en wenste liever te spreken van het min-

der provocerende, maar des te vagere ‘accepteren van

een gemeenschappelijke concensus over basiswaarden’1.

Het valt niet te ontkennen dat veel kritiek aan het

adres van Merz een zekere kern van waarheid en logica

bevat. De christen-democraten zijn wanhopig op zoek

naar thema’s die het electoraat kunnen bekoren (hetgeen

logisch is, als men zich bedenkt dat SPD en Groenen

aardig naar het midden van het politieke spectrum zijn

opgeschoven) en het gevoelige immigratie- en minder-

hedenvraagstuk lijkt zich hiertoe uitstekend te lenen. Zo

fulmineerde de CDU fel tegen het voornemen van de

regering-Schröder om een nieuwe wet op het Duitse

staatsburgerschap te introduceren. In januari 1999

lanceerde zij zelfs een heuse handtekeningenactie tegen

het recht op een dubbele nationaliteit voor de meer dan

zeven miljoen in de Bondsrepubliek levende buiten-

landers en een maand later maakte ze dit onderwerp tot

inzet van de deelstaatverkiezingen in Hessen. Een ver-

geefse moeite, want in mei van dat jaar nam de Bondsdag

het wetsvoorstel in kwestie aan (zij het in een iets afge-

zwakte variant).

Vervolgens trok de CDU ten strijde tegen de plannen

van de coalitie om buitenlandse werknemers aan te

trekken (hoofdzakelijk uit India), teneinde het nijpende



personeelstekort in de ICT-sector te kunnen bestrijden

(het zg. ‘Greencard-initiatief’). De CDU vreesde een

ware immigratiegolf en organiseerde een campagne die

gebaseerd was op de door de Noordrijn-Westfaalse par-

tijprominent Jürgen Rüttgers bedachte slogan ‘Kinder

statt Inder’. Een in juli 2000 gepresenteerd rapport van

het Statistisches Bundesamt wees echter uit dat de Duitse

bevolking in snel tempo zal vergrijzen en de komende

vijftig jaar qua omvang sterk zal afnemen. Immigratie om

de leemtes op de arbeidsmarkt op te vullen en de kwali-

teit der sociale voorzieningen op peil te houden, zal der-

halve onontkoombaar zijn. Soortgelijke waarschuwingen

klonken al eerder door in eenVN-rapport over de demo-

grafische ontwikkelingen in deWesterse industrielanden.2

De CDU zou zich geleidelijk neerleggen bij de alledaagse

realiteit dat de Bondsrepubliek een immigratieland is en

zal blijven en zou haar aandacht verleggen naar de inte-

gratie van de reeds binnen de landsgrenzen levende min-

derheden.

WAT I S L E I T K U L T U R ?

Het begrip Leitkultur deed in 1996 zijn intrede in het

politiek-intellectuele discours, toen Bassam Tibi, hoog-

leraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van

Göttingen, in een artikel kritische kanttekeningen plaatste

bij de idee van de multiculturele samenleving. Deze in

Damascus (!) geboren academicus stelde dat de lofzang

op culturele pluriformiteit in de praktijk heeft geleid tot

afzondering van minderheden in getto’s en een langs

elkaar heen leven van etnische groepen zonder enigerlei

vorm van communicatie. Dit ontbreken van onderling

contact schaadt de positie van minderheden, daar zij geen

kans krijgen ‘Citoyen des gesamten Gemeinwesens zu

werden’, aldus Tibi.3 Het propageren van een overkoepe-

lende consensus van waarden - een Leitkultur - die als

bindende factor tussen de diverse culturen moet funge-

ren, is derhalve bittere noodzaak, al was het alleen maar

om fundamentalistische, totalitaire stromingen de pas af

te snijden. Dit op de beginselen van democratie, toleran-

tie en individuele mensenrechten te baseren raamwerk

dient de integratie van minderheden c.q. hun deelname

aan het maatschappelijke verkeer te bevorderen.

De Berlijnse CDU-senator Jörg Schönbohm (inmid-

dels minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat
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Brandenburg) borduurde in 1997 voort op Tibi’s opvat-

tingen.Hij associeerde de multiculturele samenleving met

een groeiende fragmentatie, die op den duur de eenheid

en homogeniteit van de Duitse natie zou ondermijnen.

Zo op het eerste gezicht lijkt hier sprake van rechts-

nationalistische retoriek,maar Schönbohm toonde zich in

zijn argumentering heel wat genuanceerder dan zijn aan-

vankelijke constatering doet vermoeden. Als alternatief

voor ‘die linke Zerfallsvision’ droeg hij Kulturpluralismus

en Leitkultur aan. Met het eerste begrip doelde Schön-

bohm op het kanaliseren van de diverse culturele krach-

ten in Duitsland ten bate van het hogere algemeen

belang, terwijl het tweede begrip daarvoor het kader zou

moeten scheppen in de hoedanigheid van een waarden-

systeem, de grondwet en de Duitse taal. Tegenover het

multiculturalisme wenste hij een Wertekonsens te plaat-

sen, welke de verschillende culturen zou vastleggen op te

eerbiedigen beginselen, doch hun tevens een grote speel-

ruimte zou gunnen. Het ging Schönbohm niet om

gedwongen assimilatie, maar om bescherming van de

minderheden tegen zowel reactionaire, intolerante

krachten uit de eigen gelederen als tegen extreem-recht-

se, autochtone Duitsers.4

De Beierse minister van Binnenlandse Zaken Gün-

ther Beckstein - ook bekend door zijn kritiek op het

Nederlandse drugsbeleid - gaf eveneens blijk van zijn

sympathie voor Tibi’s ideeën. Daarbij legde hij de nadruk

meer op alledaagse problemen, zoals de gebrekkige ken-

nis van de Duitse taal onder scholieren uit minderheids-

groeperingen, de hoge concentratie van allochtonen in

bepaalde wijken in de grote steden en de ‘import’ van

bepaalde etnische conflicten (bijvoorbeeld het Koerdi-

sche vraagstuk). Deze kwesties bevestigen volgens Beck-

stein het falen van de multiculturele utopie. Het streven

naar verwezenlijking hiervan heeft bovenal geleid tot aan-

tasting der maatschappelijke cohesie. Het uiteindelijke

resultaat zal een gefragmenteerde Vielvölkerstaat zijn:

‘Folgen wären letzlich eine Preisgabe der Nation als

Rechts- und Schicksalsgemeinschaft, ein Verlust an Iden-

tität und Zusammengehörigkeitsgefühl, ein beliebiges

Nebeneinander statt des notwendigen Miteinanders und

die Entwicklung in sich abgeschotteter Parallelgesellschaf-

ten.’5Volgens de minister zouden de nieuwe medeburgers

de maatschappelijke orde, de grondwet en de geldende



normen onvoorwaardelijk moeten accepteren en dient

de immigratie aan banden te worden gelegd, omdat inte-

gratie alleen zal lukken, indien het aantal te integreren

personen qua omvang beperkt zal blijven.

Een ander waarschuwend, en niet minder verontrus-

tend geluid klonk door in een exposé van Ulrich Preuss.

Deze Berlijnse hoogleraar publiekrecht schreef in het

tijdschrift Leviathan dat multiculturalisme een bedreiging

voor de liberaal-democratische rechtsstaat betekent.

Naar zijn mening zal een al te nadrukkelijke loyaliteit aan

een cultuur of een andersoortig identiteitsverschaffend

verband de liberale Verfassung schade berokkenen. De

grondwet staat namelijk neutraal tegenover de bijzon-

dere, levensbeschouwelijke eigenschappen van een indivi-

du, zij laat niet-algemene, particuliere belangen buiten

beschouwing. In een multiculturele samenleving verwer-

ven deze wel degelijk een geïnstitutionaliseerde plaats in

het publiek domein, waardoor het generale en neutrale

karakter van de grondwet in het geding zal komen.6

De opvattingen van Merz passen vrijwel naadloos in

dit kader en laten vooral raakvlakken met die van Beck-

stein zien. Tijdens een persconferentie op 10 oktober

2000 verklaarde de fractievoorzitter der CDU terloops

het netelige vraagstuk van immigratie en integratie van

buitenlanders tot inzet van de verkiezingen van 2002 te

willen maken. SPD, Grünen, PDS en FDP (en delen van

de CDU) toonden zich weinig gecharmeerd van dit voor-

nemen en beschuldigden Merz van het bedrijven van

populisme, het willen inspelen op sluimerende emotione-

le gevoelens ten aanzien van minderheden en het nege-

ren van het toenemende extreem-rechtse geweld. Merz

liet echter niet na olie op het vuur te gooien. Hij zei dat

hij duidelijk had willen maken dat zijn partij zich niet door

anderen wenst te laten voorschrijven, welke thema’s zij

in de verkiezingscampagne centraal zal stellen. In een

interview lichtte hij zijn controversiële opvattingen nader

toe.Volgens Merz moet Duitsland een doelgericht, op het

nationaal belang toegespitst immigratiebeleid voeren en

een adequaat integratieconcept uitwerken om gettovor-

ming en etnische spanningen te voorkomen.7 Leidraad

daarbij dient de Duitse Leitkultur te zijn, waarmee hij het

begrip weer in het middelpunt van de belangstelling

plaatste. In een artikel in DieWelt zette hij zijn standpunt

verder uiteen.Merz vindt dat het merendeel der Duitsers
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zich zonder meer vreedzaam en tolerant opstelt jegens

minderheden en erkent dat immigratie vanuit econo-

misch oogpunt ook in de toekomst noodzakelijk zal blij-

ven. Maar integratie kan slechts succesvol zijn, indien de

minderheden de regels van het op vreedzame wijze met

elkaar samenleven, ofwel de Leitkultur, respecteren. De

kern hiervan wordt zijns inziens gevormd door de taal en

in de grondwet verankerde beginselen als de menselijke

(gelijk)waardigheid en de rechten en plichten van de

(individuele) burger: ‘Das Grundgesetz ist wichtigster

Ausdruck unserer Werteordnung und so Teil der deut-

schen kulturellen Identität, die den inneren Zusammen-

hang unserer Gesellschaft erst möglich macht.’8 Het

‘kulturelle Miteinander’ stuit op zijn grenzen, zodra de

consensus over die beginselen door een bepaalde groep

in twijfel wordt getrokken. Mensen met verschillende

achtergronden kunnen namelijk alleen op basis van alge-

meen geaccepteerde waarden hun toekomst gezamenlijk

vormgeven. Het ontwijken van het debat over die waar-

den als oriëntatiepunt in een pluriforme samenleving zal

slechts in het voordeel zijn van radicale krachten.

E E N K O R T , M A A R H E F T I G D E B A T

Alle opponenten van Merz en de talloze andere betrok-

kenen begaven zich direct en masse in een diepgaand

debat over de nauw met elkaar verwante vragen, of

Duitsland een Einwanderungsland is, of een Leitkultur een

onontbeerlijke voorwaarde voor nationale cohesie is en

wat de Duitse nationale identiteit nu precies behelst.

Het merendeel van de reacties op Merz’ stellingname

was tamelijk kritisch qua toonzetting; slechts weinig

beleidsmakers en intellectuelen toonden zich werkelijk

enthousiast. Een aantal critici schoot zonder enige twijfel

te ver door. De (linkse) krant JungeWelt meende zowaar

een overeenkomst tussen het pleidooi voor een Leitkultur

en Heinrich Himmlers Eindeutschungs-programma, dat

voorzag in het transformeren van door de SS ontvoerde

Oost- Europese kinderen tot ‘ware ariërs’, te kunnen

ontwaren.9 De voorzitter van de Zentralrat der Juden in

Duitsland, Paul Spiegel, ventileerde eveneens een vrij

ondoordacht standpunt. Spiegel hield een redevoering

tijdens een grote manifestatie in Berlijn tegen racistisch

geweld (en ter herdenking van de Reichskristallnacht) en

sprak aldus: ‘Ist es etwa deutsche Leitkultur, Fremde zu



jagen, Synagogen anzuzünden, Obdachlose zu töten?’ De

aanwezige CDU-ers, onder wie Angela Merkel, toonden

zich diep verontwaardigd over dit impliciete verwijt aan

hun adres. Natuurlijk is het alleszins begrijpelijk dat de

joodse gemeenschap in de Bondsrepubliek zich niet

geheel op haar gemak voelt, indien over een Duitse Leit-

kultur wordt gesproken, maar had Spiegel niet beter de

nadruk kunnen leggen op de noodzaak van het creëren

van een brede maatschappelijke coalitie - dus met inbe-

grip van de CDU - tegen het sluimerende gevaar van

extreem-rechts?10

De meeste kritiek op Merz’ opvattingen was van

meer constructieve aard. Een eerste met regelmaat te

bespeuren punt van aandacht is dat de grondwet reeds in

voldoende mate als bindende factor fungeert en dat deze

genoeg garanties biedt tegen extremistische excessen.

Als Merz zijn argumentatie voornamelijk fundeert op het

primaat van de grondwet, dan zal deze (te zamen met de

Duitse taal) als oriëntatiepunt volstaan en is debatteren

over een aanvullende Leitkultur een overbodige exercitie.

Sympathisanten van Merz brachten hier tegen in dat er

ter voorkoming van het ontstaan van afgezonderde Paral-

lelgesellschaften juist meer ondernomen moet worden.

De burger heeft evenzeer behoefte aan nationale

gemeenschapszin, aan een emotioneel baken in zijn leven;

niet alleen in verband met de veronderstelde multicultu-

rele versplintering, maar ook met het oog op de ont-

worteling als gevolg van de voortschrijdende Europese

integratie en globalisering. Respect voor de grondwet is

dan niet voldoende; familie, traditie, religie en een ‘welt-

offener Patriotismus’ mogen evenmin worden veronacht-

zaamd.Opvallend is dus dat de aanhangers van de ideeën

van Merz deze als het ware hebben verbreed door

nadrukkelijk aandacht te besteden aan genoemde the-

ma’s, in het bijzonder aan de nationale identiteit11. Dit

blijkt ook duidelijk uit het begin november door de CDU

gepresenteerde Eckpunkte-Papier over immigratie. Van

nieuwkomers wordt geëist dat zij zich bekennen tot

‘Vaterland, Patriotismus und Nation’ en dat zij respect

tonen voor de ‘christlich-abendländischen Kultur’12.

Een tweede punt van kritiek betreft het begrip

‘cultuur’ zelf. De gezaghebbende Zeit- redacteur Theo

Sommer plaatste hier een aantal kanttekeningen bij. Hij

merkte op dat het Merz niet om cultuur in eigenlijke zin
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gaat - de meeste Duitsers zijn al nauwelijks vertrouwd

meer met het werk van Goethe, laat staan dat ze van een

immigrant een grondige culturele kennis kunnen verlan-

gen - maar meer om inzicht in de politieke cultuur en de

erfenis van de Verlichting.Tevens vindt hij dat cultuur te

statisch wordt weergegeven, terwijl cultuur iets is dat

immer groeit, invloeden van buiten absorbeert en boven-

dien grotendeels tot een gemeenschappelijke Europese

noemer valt te herleiden.13 Andere participanten aan het

debat wezen eveneens op deze statische interpretatie en

relativeerden de metafysische vanzelfsprekendheid van

de Duitse cultuur. Dienen minderheden zich te con-

formeren aan het consumptiehedonisme, het hyperindivi-

dualisme, het snel geld verdienen op de beurs en de

modieuze kinderloosheid?, zo vroegen enkele cynici zich

af. Reeds in 1985 merkte de Franse Duitsland-expert

Brigitte Sauzay (momenteel adviseur van kanselier

Schröder) op dat ‘Duitsland’ voor veel van haar land-

genoten niet langer een magisch en onheilspellend woord

is en het land wel erg oppervlakkig, ja zelfs ‘banaal’ is

geworden.Welt- journalist Tilman Krause stelde in deze

geest weemoedig dat zowel de Hochkultur (de hoogstaan-

de literatuur, filosofie etc.) en de alledaagse cultuur (de

kleine gemeenschappen en familieverbanden) onder de

oppervlakte zijn verdwenen; slechts hun revitalisering zal

de Duitse cultuur weer de aantrekkingskracht en het

ontzag van weleer verschaffen.14 In dergelijke benaderin-

gen zijn niet zozeer de minderheden het probleem, als

wel de Duitsers zelf - ‘InWahrheit offenbart sich hier die

Unfähigkeit vieler Inländer ein gemeinsames Verständnis

von deutscher Identität zu entwickeln.’15

Ten derde kan men meer zakelijke, door economi-

sche overwegingen ingegeven kritiek waarnemen. Zal alle

retoriek over Leitkultur geen al te dwingende indruk

maken op potentiële migranten en hen niet afschrikken

zich in de Bondsrepubliek te vestigen en een bijdrage te

leveren aan het draaiende houden der economie? Hoger

opgeleide immigranten verblijven veelal tijdelijk in Duits-

land om uiteindelijk door te reizen naar elders (bijvoor-

beeld SiliconValley). Het is illustratief dat de werkgevers,

bevreesd als zij zijn door de uitkomsten van de al eerder

gememoreerde demografische onderzoeken, tamelijk

terughoudend reageerden op Merz’ uitlatingen. Eerder

toonden zij zich wel positief over Schröders Greencard



Initiative. Hans-Olaf Henkel, voorzitter van het Bundes-

verband der deutschen Industrie (BDI) verzocht Merz

vriendelijk doch dringend op zoek te gaan naar een ander

verkiezingsthema en zich rekenschap te geven van de

internationale concurrentieslag om het aantrekken van

de meest kundige mensen.16

Merz mocht natuurlijk ook op bijval rekenen. We

zagen net al dat geestverwanten pogingen tot concretise-

ring van zijn ideeën ontplooiden, maar ook de conserva-

tieve media, zoals de Frankfurter Allgemeine Zeitung en Die

Welt, en rechts-nationalistisch getinte periodieken als

Junge Freiheit spraken hun steun uit voor het propageren

van de Leitkultur. Vaak gingen hun opmerkingen gepaard

met vurige verwijten richting links. FAZ-redacteur (en uit-

gever) Berthold Kohler verweet de SPD het beoefenen

van politieke hysterie, omdat zij weigert een grens tussen

rechts en extreem-rechts te trekken en eenieder die zich

ter rechter zijde van rot-grün waagt te positioneren, afdoet

als zijnde een populist en bruinhemd. Links kan nu een-

maal niet verkroppen dat het socialisme failliet is gegaan

en dat ze de hereniging in 1990 niet heeft kunnen voorko-

men.Derhalve streeft ze bij wijze van revanche in de hoe-

danigheid van een multiculturele samenleving een verwa-

tering der nationale identiteit na en poogt ze politici met

een afwijkende mening monddood te maken.17 In kringen

van de zg.Neue Rechte - een reactionair-conservatieve en

nationalistische stroming, die begin jaren negentig furore

maakte, heftig ageert tegen de linkse ‘1968’-generatie (en

de groei van het decadente individualisme, universalisme

en multiculturalisme, waarvoor zij verantwoording zou

dragen) en voor wie de natiestaat heilig is - vallen dergelij-

ke geluiden al langer te bespeuren. Haar lijfblad Junge Frei-

heit stortte zich dan ook vol overgave op het Leitkultur-

debat en beklemtoonde wederom dat de multiculturele

samenleving niets anders is dan de meest vulgaire en

extreme vorm van links waardenrelativisme, die de burger

berooft van de zo noodzakelijke houvast in deze turbulen-

te tijden van globalisering; alleen een gezond nationaal

bewustzijn kan hem dergelijke ondersteuning bieden.

Kortom, in de Nieuwrechtse optiek gaat het gaat om een

complot van de progressieve vijanden van de nationale

staat, die maar niet willen inzien dat de aanwezigheid van

meerdere culturen op één grondgebied onherroeplijk zal

resulteren in allerlei spanningen en conflicten.18
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D E MO E I Z AM E OMG AN G M E T D E E I G E N

I D E N T I T E I T

Een groot deel van de aangevoerde kritiek op de stand-

punten van Merz en zijn medestanders is terecht. Inder-

daad: Leitkultur is een vage term, cultuur is niet statisch en

de Duitse economie is niet gebaat bij een afwerende hou-

ding ten opzichte van immigranten. Maar er is meer aan

de hand. Partijvoorzitter Angela Merkel legde de vinger

op de zere plek door de stelling te poneren dat Duitsers

alleen tolerant tegenover anderen (lees: buitenlanders)

kunnen zijn, indien zij tevreden zijn met zichzelf. Zij beet

de SPD en de Groenen herhaaldelijk toe een ‘gestoorde

verhouding’ met hun vaderland te hebben19. Een ietwat

bitse uitspraak, die echter op het bestaan van een achter-

liggend, structureel probleem duidt. Merz heeft met het

lanceren van het begrip Leitkultur namelijk een oud en

complex vraagstuk opgerakeld: de zoektocht naar de

eigen identiteit. Een thema, dat door het (recente) Duitse

verleden een beladen en controversieel karakter heeft

gekregen.

Duitsland is een Verspätete Nation. Eeuwenlang was

het een versplinterd gebied, bestaande uit talloze - grote

en meer obscure - vorstendommen, totdat gedurende de

eerste helft van de 19e eeuw een door het liberalisme

geïnspireerd nationalisme opmars maakte. Nadat in

1848-1849 het totstandbrengen van een Duitse een-

heidsstaat door de recalcitrantie van de oude macht-

hebbers en de angst van de gegoede burgerij voor al te

radicale maatschappelijke hervormingen was mislukt,

kregen conservatieve krachten, die erin zouden slagen

deze burgerij in te kapselen, de overhand. Onder leiding

van de reactionaire Pruisische Junker Otto von Bismarck

werd een serie oorlogen gewonnen, waarna in januari

1871 het Duitse keizerrijk werd geproclameerd. De

voornaamste pijler, waarop het land rustte, was een auto-

ritaire ideologie, die zich geleidelijk evolueerde tot een

superioriteitsgevoel jegens (de cultuur van) andere lan-

den. Dit rücksichtlose gevoel van verhevenheid vormde de

belangrijkste psychologische grondslag voor het fanatis-

me, waarmee Duitsland in 1914 ten strijde trok. De cata-

strofale afloop is bekend. De nederlaag van 1918 en de

vernederende bepalingen van Versailles deden afbreuk

aan de legitimiteit en acceptatie van de Republiek van

Weimar. De vanaf 1929 snel om zich heen grijpende



economische crisis diende de eerste democratie op

Duitse bodem de genadeslag toe en Hitler kon zijn mega-

lomane, racistische schrikbewind vestigen. Uiteindelijk

werden Europa en Duitsland zelf in 1945 van dit

extreem-nationalistische juk bevrijd. Het land werd

onder geallieerde curatele gesteld en viel als gevolg van

de zich ontluikende Koude Oorlog in een westelijk en

een oostelijk deel uiteen.

Het nationale besef had door deze tumultueuze en

bloedige geschiedenis een forse deuk opgelopen en werd

zelfs stilaan uit de weg gegaan; de DDR was een socialis-

tische heilstaat, die zich door internationalistisch-marxis-

tische beginselen wenste te laten leiden (en natuurlijk

een satelliet van de Sovjetunie was20), terwijl de Bonds-

republiek zich vol overgave stortte op de vervolmaking

van het Wirtschafswunder. Aangevoerd door Konrad

Adenauer begaf zij zich op het pad van de democratie en

integreerde zij zich in de Europese en transatlantische

samenwerkingsverbanden (‘Im Anfang war Adenauer’).

Eind jaren zestig diende zich in veelWesterse landen een

culturele omwenteling aan, die ook West-Duitsland niet

onberoerd liet. De jongere, naoorlogse generatie ging

kritische vragen stellen over de nazi-periode.Zij zou zich,

geïnspireerd door filosoof Habermas en andere intellec-

tuelen uit de Frankfurter Schule, grossieren in een genade-

loze zelfreflexie en volharden in een ware masochistische

nationaler Selbsthass. Europa en de grondwet (zg. Verfas-

sungspatriotismus) boden in hun optiek een uitstekend

alternatief voor een eigen nationaal-Duitse identiteit, die

toch louter rampspoed teweeg had gebracht. ‘Natie’ en

‘nazi’ werden aldus synoniem voor elkaar.

Door de hereniging van 3 oktober 1990 neemt

Duitsland zijn traditionele Mittellage op het continent

weer in en is het vraagstuk van de nationale identiteit

weer volop in de belangstelling komen te staan. Hoewel

kanselier Kohl onvoorwaardelijk loyaal bleef aan het

streven naar (verdieping der) Europese integratie, zou de

Bondsrepubliek langzamerhand meer zelfbewustzijn aan

de dag leggen in de internationaal-politieke arena. Deze

tendens heeft zich onder de regering-Schröder slechts

versterkt, getuige de inzet van de Bundeswehr in Kosovo

en de groeiende wrijvingen met Parijs. Parallel hieraan

raakte de linkse dominantie van het debat over de Duitse

identiteit in de jaren negentig aan erosie onderhevig.Niet
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alleen representanten van de Neue Rechte roepen om een

gezond nationaal besef, maar ook veel intellectuelen en

publicisten nemen tegenwoordig een meer gematigd en

genuanceerd standpunt over de natie in.De alom gewaar-

deerde historicus Arnulf Baring hield bijvoorbeeld een

pleidooi voor een krachtiger zelfbewustzijn, dat zich niet

langer laat ketenen door allerhande verwijzingen naar de

achtereenvolgende autoritaire regimes op Duitse bodem

(keizerrijk, nationaal-socialisme, communisme): ‘Eine sol-

che Blickverengung lähmt unser Land, gibt ihm nur

schwache Wurzeln, während es doch tiefe Wurzeln

braucht, wenn das Wetter stürmischer wird. [...] Es ist

falsch zu glauben, unsere Geschichte müsse und könne

nur im Lichte der Vernichtungslager gesehen werden.’21

De afbrokkelende invloed van links wordt ook treffend

geïllustreerd door de ongemakkelijke houding van SPD

en de Groenen tijdens de Leitkultur-discussie. Veel SPD-

ers - enkele uitzonderingen daargelaten - kwamen niet

verder dan het afvuren van losse flodders richting de

CDU (‘nazi-begrippen’, ‘spelen met vuur’) en die Grünen

raakten zelfs allengs verzand in een eigen dispuut, toen

partijvoorzitter Renate Künast (inmiddels bevorderd tot

minister van Landbouw) liet weten Multikulti een te

abstracte term te vinden en verklaarde dat de partij meer

aandacht zou moeten schenken aan de ‘Regeln des

Zusammensammenlebens’22.

T O T S L O T

Het taboe dat jarenlang rustte op het thema ‘nationale

identiteit’ en de emotionele lading van de discussies over

de nationale geschiedenis lijken de afgelopen jaren te zijn

vervaagd, maar zijn zeker niet volledig verdwenen. Dit

blijkt onder meer uit de Goldhagen-controverse en het

niet minder heftige Walser-Bubis-debat. In zijn in 1996

verschenen boek Hitler’s Willing Executioners suggereerde

de Amerikaanse socioloog Daniel J. Goldhagen dat de

‘gewone’ Duitser wel degelijk verantwoording droeg

voor c.q. medeplichtig was aan de massamoord op de

joden. Bij het wetenschappelijk gehalte van dit werk

mogen gerust vraagtekens worden geplaatst, maar in de

Bondsrepubliek ontstond een fel debat over zijn these.

Het hek was wederom van de dam, toen de schrijver

Martin Walser eind 1998 in een rede stelde dat ‘links’

‘Auschwitz’ aangreep om de Duitsers blijvend te onder-



werpen aan een schuldgevoel en Ignaz Bubis, voorman

der joodse gemeenschap hem direct ‘geestelijke brand-

stichting’ verweet.23 Een groot deel van de reacties op

Merz’ uitlatingen staat evenmin op zichzelf en vloeit

rechtstreeks voort uit de vaak nog moeizame omgang

met het verleden en de natie. Het proces van ‘normalise-

ring’ zal zich ongetwijfeld weten voort te zetten - de his-

torische distantie tot het Derde Rijk wordt onvermijde-

lijk groter - maar zal in de progressieve segmenten der

samenleving op weerstand blijven stuiten en zal ook in de

toekomst aanleiding geven tot nieuwe, scherpe debatten.

Inmiddels bepaalt een aantal andere onderwerpen

het maatschappelijk debat in de Bondsrepubliek: de BSE-

en MKZ-crises, het verleden van Joschka Fischer oftewel

het karakter en de essentie van de ‘revolutie van 1968’,

gen- en biotechnologie, de noodzaak van een anti-raket-

schild in de ruimte en de verslechterende verstandhou-

ding met Parijs. De Leitkultur-kwestie is naar de achter-

grond verdwenen en als het ware opgelost in een breder

debat over immigratie en vernieuwing van de ad hoc-

wetgeving.Wel dook de kwestie van de nationale identi-

teit halverwege maart weer op in een verwante - en niet

minder venijnige - discussie over Nationalstolz. De weinig

tactvolle Groene minister van Milieu, Jürgen Trittin,

insinueerde in een interview dat CDU-prominent

Laurenz Meyer niet alleen over het uiterlijk, maar ook

over de mentaliteit van een skinhead beschikt, nadat

laatstgenoemde eerder had verklaard trots te zijn op het

feit dat hij Duitser is. Trittin zou Meyer tandenknarsend

zijn verontschuldigingen aanbieden,maar daarmee was de

zaak geenszins afgedaan. De CDU riep om het aftreden

van de minister en startte in Rheinland-Pfalz een hand-

tekeningenactie om deze eis kracht bij te zetten, terwijl

talloze vertegenwoordigers van het politieke en intellec-

tuele establishment zich vol hartstocht op het begrip

Nationalstolz stortten. President Rau (SPD) liet zich ont-

vallen dat men slechts trots kan zijn op datgene wat men

zelf totstand heeft gebracht, waarop de CDU zich

afvroeg, of iemand die blijkt geeft van zo’n ‘gebrek aan

patriottisme’ wel geschikt is voor het hoogste ambt.24

De liberale voorman Guido Westerwelle stelde dat de

Duitse bevolking trots op haar land nimmer mag worden

ontzegd, al was het alleen maar om te verhinderen dat

extreem-rechts het thema patriottisme zal monopolise-
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ren (ook oud-CDU-leider Schäuble waarschuwde hier-

voor).25 Trittin overleefde het op 29 maart op initiatief

van de CDU gehouden parlementaire debat over deze

kwestie, daar hij zich gesteund wist door SPD en Groe-

nen.De CDU op haar beurt hoopte het thema te kunnen

uitbuiten voor de verkiezingen in Rheinland-Pfalz en

Baden-Württemberg van 25 maart. Echter, in de eerste

deelstaat leed zij verlies en in de tweede waren het met

name de aanhangers van de extreem-rechtse Republika-

ner die zich tot een stem op de CDU lieten verleiden.

Gezien deze ontwikkelingen ligt het in de lijn der ver-

wachting dat ook dit Nationalstolz-debat, dat eigenlijk

een ‘stuiptrekking’ van de Leitkultur-discussie is, spoedig

uit zicht zal verdwijnen.

Het ziet er niet naar uit dat Leitkultur een prominente

rol zal gaan spelen tijdens de komende verkiezingen. Het

onderwerp had voor veel burgers waarschijnlijk een te

technisch-academisch gehalte. Politici en intelligentsia

mogen dan wel een groter gevoel voor nationale eigen-

waarde tentoonspreiden, het overgrote deel der Duitse

bevolking staat tamelijk onverschillig ten opzichte van

hoogdravende gedachtewisselingen over de Schicksalsge-

meinschaft. De ook in de Bondsrepubliek voortschrijden-

de individualisering ligt grotendeels ten grondslag aan de

relatieve onverschilligheid voor dergelijke beslommerin-

gen.26 Voorts kan men zich afvragen, of de pleitbezorgers

van een sterk nationaal besef niet te weinig rekening hou-

den met de grote mate van regionale diversiteit die

Duitsland van oudsher kenmerkt en niet te zeer voorbij-

gaan aan de brede mentale kloof tussenWessies en Ossies.

Een daadwerkelijk gevoel van nationale saamhorigheid en

solidariteit heeft zich vooralsnog nauwelijks geëvolueerd.

Is het zinvol een discussie over Leitkultur te voeren, zolang

het proces van geestelijke en emotionele eenwording na

tien jaar nog verre van voltooid is en het bestaan van een

eenduidige nationale cultuur niet valt te signaleren? Is de

wijdverbreide en diepgewortelde vrees voor sociaal-

economische hervormingen en andersoortige vernieu-

wingen, die echter bittere noodzaak zijn met het oog de

kwakkelende economie, niet een veel groter maatschap-

pelijk probleem? Om met oud-kanselier Helmut Schmidt

te spreken:‘In Sachen Angst sind wir die Meister in Euro-

pa.’27

En wat Friedrich Merz betreft: donkere wolken lijken



zich boven zijn politieke toekomst samen te pakken. Het

Leitkultur-debat heeft de regering-Schröder geen moment

in gevaar gebracht en de CDU vrijwel geen politieke

winst en aanzien opgeleverd. Integendeel, binnen de partij

gaan stemmen op om Merz als fractievoorzitter te ver-

vangen, te meer daar hij ook andere kansen heeft laten

liggen om verdeeldheid binnen de rood-groene coalitie te

zaaien. In de discussies over de kwestie-Fischer en de

herziening van het belastingstelsel speelde Merz (nota

bene een fiscalist) een te verwaarlozen rol en liet de

communicatie tussen hem en de rest van de fractie veel

te wensen over.28 Hopelijk zal de CDU er op de korte

termijn wel in slagen zich als een volwaardige oppositie-

partij te manifesteren en zal zij thema’s aansnijden die

werkelijk ter zake doen. Maar naar het zich laat aanzien

hoeft de kanselier zich weinig zorgen te maken om zijn

herverkiezing in 2002.
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MANCU R O L S O N O V E R
B E L A N G E N G R O E P E N

H A N S H . J . L A B O H M

�
De in 1998 overleden Amerikaanse econoom Mancur

Olson is vooral bekend vanwege zijn synthese tussen

economische en politieke analyse. Hij heeft drie boeken

geschreven die thans als standaardwerken worden

beschouwd, zowel op economisch als politicologisch

gebied. In zijn eerste boek, The Logic of Collective Action,

trachtte hij een antwoord te geven op de vraag hoe

belangengroepen tot stand kwamen en hoe zij er in slaag-

den hun belangen te laten prevaleren boven het algemeen

belang en daarmee de economie schade toebrachten.Het

antwoord op die vraag was simpel: mensen zullen zich bij

zo’n groep aansluiten indien de opbrengsten daarvan de

kosten overtreffen. En dat zal in het algemeen alleen het

geval zijn als de groep betrekkelijk klein is.Neem bijvoor-

beeld een paar autofabrikanten.Als zij de overheid kun-

nen overhalen om protectionistische maatregelen te

nemen tegen buitenlandse concurrenten, dan kunnen zij

de opbrengsten daarvan onder elkaar verdelen.Voor de

miljoenen kopers van die auto’s loont het niet om zich

actief daartegen te verzetten door vrijhandel te eisen.

Een andere voorbeeld vormt het Europese landbouwbe-

leid. De jaarlijkse subsidiëring van de Europese landbouw

wordt door de OESO op zo’n $140 miljard geschat. Dit

bedrag wordt over een groot aantal consumenten en

belastingbetalers uitgesmeerd. Geen enkele individuele

consument weet hoeveel extra hij moet betalen voor zijn

voedsel. Het is in ieder geval te weinig om daartegen

actie te ondernemen.

Vanuit dit inzicht ontwikkelde Olson een hele theorie

over de wijze waarop belangengroepen, zoals kartels en

de vakbonden, maatschappelijke herverdeling tot stand

weten te brengen. In het algemeen geldt dat wil men in

ons parlementaire stelsel een meerderheid bereiken, dan

dient men daarvoor coalities met anderen aan te gaan. In

dit proces zijn pressiegroepen die minderheidsbelangen
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vertegenwoordigen vaak in staat om een politiek aan-

vaard te krijgen die de gemeenschap per saldo meer kost

dan zij haar oplevert. Veelal zijn de baten en lasten van

maatschappelijke beslissingen ongelijk over de burgers

verdeeld. Degenen die ervan profiteren - vaak kleine

groepen - zullen gewoonlijk erg gemotiveerd zijn om zo

veel mogelijk infomatie in te winnen en om alle actie-

mogelijkheden te benutten die het politieke systeem

biedt.Dit kost dikwijls veel tijd en moeite.Daartegenover

staat een veel grotere groep mensen die de maatregel

moet financieren. Vanwege de grote omvang van die

groep zullen de lasten die ieder afzonderlijk heeft te

dragen zeer gering zijn terwijl de organisatie en verdedi-

ging van hun belangen veel meer kost dan bij kleinere

groepen. Daarom ontbreekt bij hen de motivatie om zich

krachtig tegen de voorgestelde maatregelen te verzetten.

In zijn tweede boek, The Rise and Decline of Nations,

toont Olson aan hoe deze relatief kleine belangen-

groepen via verschillende mechanismen - vooral door

een verstoring van prijzen en lonen - een gevaar vormen

voor economische groei. Hij gaf aan deze groepen de

naam van ‘distributional coalitions’. Belangengroepen kun-

nen economische vooruitgang frustreren doordat zij in

staat zijn speciale voorrechten te verwerven, bijvoor-

beeld import restricties of belastingvoordelen ten gunste

van bepaalde bedrijven of rigide arbeidscontracten ten

einde de arbeidsvoorwaarden van vakbondsleden te

beschermen. Voor de door hen veroorzaakte distorsies

moet de samenleving een hoge prijs betalen. Olson

illustreerde dit door de naoorlogse economische ont-

wikkeling van Duitsland en Japan aan de ene kant en

Groot-Brittannië aan de andere kant met elkaar te verge-

lijken. In Duitsland en Japan waren de herverdelende

coalities door de oorlog van het toneel verdwenen en

beide landen beleefden hun ‘Wirtschaftswunder’. In



Groot-Brittannië hadden zij de oorlog overleefd en de

Britse economie kwijnde weg. Later werden de rollen

omgedraaid. Zo wist de ijzeren Lady de macht van de

Britse vakbeweging terug te dringen, terwijl de bonden in

Duitsland er in slaagden hun positie te verstevigen.

Meer in het algemeen geldt volgens Olson dat naar-

mate een samenleving meer vooruitgang boekt, de instel-

lingen van die samenleving complexer worden.Wet- en

regelgeving nemen explosief toe tezamen met het aantal

mensen dat het beleid maakt en uitvoert.De samenleving

verliest haar dynamiek die zo kenmerkend was voor

vroegere perioden. Stabiliteit ontaardt in verstarring.

In zijn laatste boek Power and Prosperity. Outgrowing

Communist and Capitalists Dictatorships, dat hij vlak voor

zijn dood afrondde, richtte Olson zich op de oorsprong

van overheden die publieke goederen verschaffen, het

fiscale beleid van democratieën en autocratieën en de

betekenis van eigendomsrechten en afdwingbare over-

eenkomsten voor economische ontwikkeling. In dit ver-
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band vroeg hij zich af hoe het kwam dat sommige eco-

nomieën het beter deden dan de andere en meer in het

bijzonder waarom Rusland na de val van het communis-

me faalde. Hij schreef dit toe aan de gevestigde belangen:

de netwerken van (ex-)bureaucraten die zich door

samenzwering en corruptie hebben weten de verrijken

ten koste van de bevolking.Volgens Olson had China wat

dat betreft meer geluk omdat de bureaucratische geves-

tigde belangen in China te lijden hadden gehad van de cul-

turele revolutie.

Veel van wat Olson heeft geschreven behoort thans

tot de ‘conventional wisdom’. Maar dertig jaar geleden

was hij een pionier. Door zijn vroegtijdige dood - hij is

slechts 66 jaar oud geworden - is de Nobelprijs helaas

aan hem voorbij gegaan.

Drs. Hans H.J. Labohm is lid van de kernredactie van Liberaal

Reveil en als gastonderzoeker aan het Instituut Clingendael

verbonden.



D E WA R E , S O C I A L I S T I S C H E A A R D
V A N D E D E R D E W E G E N

BE S P R E K I N G V A N R . C U P E R U S , K . D U F F E K & J . K A N D E L ( E D . )
‘ M U L T I P L E T H I R D W A Y S , E U R O P E A N S O C I A L D E M O C R A C Y F A C I N G

T H E TW I N R E V O L U T I O N O F G L O B A L I S A T I O N A N D T H E K N OW L E D G E S O C I E T Y ’

E D W I N V A N D E H A A R

�
Er zijn liberalen die denken dat de sociaal-democratische

‘DerdeWeg’ naar het liberalisme voert. Moderne sociaal-

democraten zouden liberale inzichten oppakken, van een

paar mediagenieke kreten of slogans voorzien en vervol-

gens liberaal beleid voeren.Welnu, zij zien het verkeerd.

De ware aard van de Derde Weg is gelegen in het in

essentie onveranderde socialistische gedachtegoed. Dit

blijkt uit de mede door René Cuperus, medewerker van

de Wiardi Beckman Stichting (het wetenschappelijk

bureau van de PvdA) geredigeerde bundel, Multiple Third

Ways. Ook PvdA-fractieleider Ad Melkert bekende zich

tijdens het MaartenVanTraa Debat op 27 februari jongst-

leden met veel omhaal van woorden tot de DerdeWeg.

Reden genoeg om nog eens kritisch te kijken naar de

politieke gedachten die achter de DerdeWeg schuilgaan.

De hier besproken bundel is een initiatief van het

Forum Scholars for European Social Democracy, een samen-

werkingsverband van Europese sociaal-democratische

wetenschappelijk instituten. Er staan 17 stukken in de

bundel, vooral van de hand van sociaal-democratische

wetenschappers, aangevuld met bijdragen van politieke

adviseurs en politici. De stukken zijn van uiteenlopende

aard en kwaliteit, waardoor de bundel bepaald oneven-

wichtig te noemen is.

Het meest interessante punt van de bundel is dat

de lezer een goede indruk krijgt van de actuele beweeg-

redenen en politieke wensen van een breed palet van

Europese sociaal-democraten. De liberale lezer wordt

daar niet vrolijk van. Er blijken net zoveel interpretaties

van de Derde Weg te bestaan, als er sociaal-democrati-

sche partijen zijn. Zij hebben echter wel één gemeen-

schappelijke vijand: het liberalisme.Waarvoor overigens
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doorgaans zonder opgaaf van reden de term ‘neoliberalis-

me’ gebruikt. Dit duidt ten minste op een gebrek aan

kennis van het (klassieke) liberalisme. De sociaal-demo-

craten keren zich namelijk tegen liberale gedachten als

vrijhandel, globalisering, vrije markt en privatiseringen.

Deze gedachten zijn rechtsreeks op Adam Smith en zijn

18e eeuwse tijdgenoten terug te voeren, waarmee ze

vanzelfsprekend eerder ‘paleo-liberaal’ dan ‘neo-liberaal’

te noemen zijn.

De redacteuren trachten met deze bundel enige orde

in de sociaal-democratische chaos te scheppen. Opval-

lend is dat het Derde Weg-debat in bakermat Verenigd

Koninkrijk amper nog wordt gevoerd, omdat niet veel

mensen nog door het concept geboeid zijn. Illustratief is

dat een gezamenlijke verklaring over dit onderwerp

door Tony Blair en Gerhard Schröder, in juni 1999, in

Duitsland voor veel beroering zorgde, maar in het

Verenigd Koninkrijk amper werd besproken (pp. 82-83).

Elders in Europa gaat het debat in het kader van de

Derde Weg overigens gewoon door. Erg gestroomlijnd

blijkt het niet te zijn. Het gaat namelijk over van alles:

over de ‘revolutie’ vanTony Blair, de verhouding tussen de

Amerikaanse New Democrats en New Labour, de boven-

genoemde gezamenlijke verklaring van Blair en Schröder,

het werk van Derde Weg-goeroe Anthony Giddens, et

cetera (p.13).

Niet duidelijk is dus waar de DerdeWeg om draait.

De redacteuren van de bundel stemmen echter in met

een definitie van Giddens: het gaat om een reactie op

maatschappelijke veranderingen. Een reactie die wezenlijk

anders is dan die van de ‘EersteWeg’, het socialisme-oude

stijl. En anders dan de reactie van de ‘Tweede Weg’, het



‘markt-fundamentalistische neoliberalisme’, zoals de

schrijvers het noemen in een ronkende taal die vooral

aan de ouderwetse Eerste Weg doet denken (p.14).

Overigens wordt aan andere politieke stromingen in de

bundel nauwelijks aandacht besteed. Waaruit blijkbaar

opgemaakt moet worden dat zij nimmer een ‘weg’ mogen

claimen.

Maar waar gaat het de aanhangers van de DerdeWeg

nu precies om? Omdat er heel weinig gezamenlijke lijn in

de ideeën te onderscheiden is, wordt met een selectie

van citaten volstaan die, zo blijkt uit de bundel, represen-

tatief zijn voor het ware gezicht van de DerdeWeg.

Volgens Cuperus gaat het bij de Derde Weg om

‘actieve en intelligente regerings-interventie’ (p.164). De

Duitse hoogleraar Merkel stelt dat sociaal-democraten

op Europees niveau zorg moeten dragen voor actie op de

terreinen van belastingen, werkgelegenheid, monetair

beleid en in mindere mate herverdelend sociaal beleid

(p. 56). Ondanks de veranderde maatschappelijke

omstandigheden stelt de Italiaan Salvati dat het nodig is

voor DerdeWeg-aanhangers om aan vakbonden en tradi-

tionele socialisten te laten zien dat zij allen nog voor

dezelfde basiswaarden vechten, te weten gelijkheid en

solidariteit (pp. 100-101). De Oostenrijkse econoom

Marterbauer bepleit hernieuwde regulering van de finan-

ciële markten (p. 115). De herverdeling van welvaart - te

realiseren door publieke uitgaven - is voor zijn land-

genoot Chaloupek van het grootste belang en zou bedui-

dend meer moeten inhouden dan de garantie van een

minimuminkomen op de armoedelijn, zoals volgens hem

neoliberalen voorstaan (p. 125). De voorzitter van de

Duitse Bundestag,Thierse, voert aan dat democratie niet

mogelijk is als ongecontroleerde economische krachten

en hun transnationale organisaties het welzijn van naties

en hun regeringen bepalen (p. 141).Zijn SPD-partijgenoot

Meyer stelt dat het onverminderd nodig is om politieke

verantwoordelijkheid over markten te blijven houden.
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Het is volgens hem van belang om nieuwe instrumenten

te introduceren, teneinde regelgevende politieke invloed

op de economie te kunnen uitoefenen, in dit tijdperk van

globalisering (p. 191). Uiteindelijk gaat het volgens de

Fransman Bergounioux om ‘yes to the market economy,

no to the market society’, zoals hij instemmend premier

Jospin aanhaalt (p. 239).

Al deze, vanuit liberaal perspectief, bedenkelijke

gedachten en plannen vallen onder het etiket DerdeWeg.

Maar het is niet alleen kommer en kwel. Eén ding lijken

de sociaal-democraten inmiddels wel te hebben geleerd,

zoals uit de uitspraak van Jospin blijkt: het marktmecha-

nisme als zodanig is niet meer weg te denken. Het kan

naar de mening van de Europese sociaal-democraten

maar beter worden omarmd.Dat is dus belangrijke winst,

vanuit liberaal oogpunt. Maar daarmee voert de Derde

Weg nog lang niet richting liberalisme.

De titel van de bundel spreekt over meer dan één

Derde Weg, omdat de verschillende bijdragen duidelijk

maken dat er geen gezamenlijk sociaal-democratisch doel

is. Maar volgens mij kan geconcludeerd worden dat het

de sociaal-democraten nog steeds te doen is om vèr-

gaande herverdeling van welvaart en om het inkapselen

van de vrije markt en van het proces van globalisering.De

creatie van maatschappelijke gelijkheid staat voorop. Het

liberalisme blijft erfvijand. Liberalen zijn gewaarschuwd.

R.Cuperus, K. Duffek & J. Kandel (ed.),MultipleThirdWays,

European Social Democracy facing the Twin Revolution of

Globalisation and the Knowledge Society, Forum Scholars for

European Social Democracy, Amsterdam/Berlijn/Wenen

2001, 256 blz.

Drs. E.R. van de Haar MSc is politicoloog en werkzaam bij het

ministerie van Economische Zaken. Dit artikel is geschreven

op persoonlijke titel.
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D E OMG E K E E R D E W E R E L D

E R I C B A L E M A N S

�
In het Nederlandse staatsbestel is er sprake van het Huis

vanThorbecke.Hiermee wordt een onderscheid gemaakt

tussen drie bestuurlijke niveau: het rijk, de provincie en

de gemeente.

Bij deze driedeling horen naast taken en bevoegd-

heden ook financiële middelen. Deze laatste worden via

belastingen en heffingen verworven van de burgers om in

het algemeen belang de taken en bevoegdheden uit te

oefenen.Om te voorkomen dat er sprake is van willekeur

of oneigenlijk gebruik bestaat er in Nederland, net als in

elke zichzelf respecterende democratie, een veelheid van

wet- en regelgeving waar ook, en vooral, de overheids-

instellingen zich aan moeten houden. Immers die wet- en

regelgeving is op democratische wijze, op grond van een

politieke meerderheid, tot stand gekomen. Het unieke

van het rijk is nu dat door de wetgever (regering en Staten-

Generaal) regels worden vastgesteld die haar werking

hebben voor geheel Nederland. Ook provincies en ge-

meenten hebben zich te houden aan de regels die door

de wetgever op democratische wijze zijn vastgesteld.

In die zin staat het rijk binnen het Huis van Thorbecke

hiërarchisch dan ook bovenaan.

Juist om rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te bie-

den en om willekeur te voorkomen hebben gemeenten

dan ook niet de vrijheid om de nationale wetgeving naar

eigen inzicht te beoordelen en al dan niet uit te voeren.

Op 1 april 2001 is de nieuwe Vreemdelingenwet van

kracht geworden,waarmee het beleid met betrekking tot

asielzoekers wordt aangescherpt. Hierdoor wordt paal

en perk gesteld aan de opvang van uitgeprocedeerde

asielzoekers. Ondanks het feit dat er verschillend wordt

gedacht over de nieuweVreemdelingenwet - voor de een

gaat hij niet ver genoeg en voor de ander gaat hij te ver -

is een ding duidelijk: de wetgever heeft gesproken en de
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wet geldt. Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben dan

twee keer een afwijzing van de immigratiedienst gekregen

en één keer heeft de rechter geoordeeld dat zij geen

recht hebben op verblijf in Nederland. Daarbij weten ze

meestal al een jaar van tevoren dat hun verzoek kansloos

is en worden ze geacht hun terugkeer voor te bereiden.

Recentelijk heeft de gemeente Utrecht de wereld

echter op zijn kop gezet. Met minachting voor de wet-

gever en de rechter, besloot het college van B&W van de

Domstad om de uitgeprocedeerde asielzoekers toch op

te vangen met als belangrijkste argument de ‘zorgplicht’

van een gemeente voor haar inwoners. Het gaat daarbij

om noodopvang met 50 bedden voor een prijs 300.000

gulden. Op twee fronten maakt het college een funda-

mentele denkfout. Op de eerste plaats heeft de gemeen-

te niet de bevoegdheid nationale wetgeving naar eigen

inzicht naast zich neer te leggen. Ten tweede geldt de

zorgplicht van een gemeente slechts voor haar inwoners

die krachtens de wet het recht hebben in Nederland te

verblijven. Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben dat

recht nu eenmaal niet en dus bestaat er geen zorgplicht.

De handelwijze van het college van B&W is staatsrechte-

lijk onjuist en wekt verwachtingen bij een groep mensen

die uiteindelijk niet kunnen worden waargemaakt. Hier-

mee wordt het handelen ook materieel onzorgvuldig en

zelfs onverantwoord, immers de gemeente Utrecht lijkt

een laatste strohalm te bieden maar koopt voor de uit-

geprocedeerde asielzoeker een kat in de zak.

Het vervolg zal waarschijnlijk even bizar zijn. Mocht

de gemeenteraad het besluit van het college van B&W

goedkeuren dan is een dergelijk besluit vatbaar voor een

beroep bij de Kroon, hetgeen er naar alle waarschijn-

lijkheid toe zal leiden dat het Utrechtse besluit zal wor-

den vernietigd. Een Kroonberoep kan echter de nodige

maanden vergen en dat zal de situatie voor de uitgepro-



cedeerde asielzoeker bepaald niet verbeteren. Dat is nu

juist niet waar het de gemeente Utrecht om te doen is.

Het college van B&W van de ‘Domstad’ zou zijn ver-

antwoordelijkheid moeten nemen en zijn best moeten

doen voor de asielzoekers die, op grond van diezelfde

nieuwe Vreemdelingenwet, wel het recht hebben gekre-

gen om legaal in Nederland te verblijven. Juist voor deze

groep heeft Utrecht meer dan genoeg staatsrechtelijke
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bevoegdheden om hen een perspectief te bieden voor de

toekomst. Ook het college van B&W van Utrecht dient

de wet te respecteren en de nieuwe Vreemdelingenwet

een eerlijke kans te geven.

Eric R.M. Balemans is lid van de Tweede Kamer voor de VVD

en lid van de kernredactie van Liberaal Reveil



D E T O E K OM S T V A N D E V R I J H E I D

G U Y V E R H O F S T A D T

�
De vrijheid van het individu is voor Europeanen

nooit zo volkomen een kwestie van eigen keuze

geweest, als voor de Amerikanen die met een

schone lei konden beginnen. De Fransman

Guéhenno wees er op hoe groot in Europa het

belang van overgeërfde gemeenschappen is. Hier-

door verwachten de Europeanen meer heil van de

staat dan de Amerikanen. Voor de Belgische

premier GuyVerhoffstadt zijn de diverse vormen

van en invullingen gegeven aan vrijheid onlos-

makelijk met elkaar verbonden. Vrijheid is ten-

slotte ondeelbaar. De uitdaging waar liberalen

volgens Verhofstadt in de toekomst voor staan is

een nieuwe Europese gemeenschap te vormen,

waarin vrijheden op evenwichtige wijze zijn ver-

ankerd. Dit was de boodschap die de Belgische

premier had voor deVVD-ers die op 12 mei jl. in

algemene vergadering te Noordwijkerhout bijeen

waren. Onderstaand artikel is een licht bewerkte

versie van zijn rede.

Het thema van hetVVD-partijcongres, deed mij de voor-

bije weken het onvolprezen boek herlezen van de Franse

diplomaat Jean-Marie Guéhenno: De toekomst van de vrij-

heid. Dat boek zal ook de leidraad vormen van een aan-

tal beschouwingen die ik u wil voorleggen. Het is immers

de toekomst van de vrijheid die ons als liberalen ter

harte gaat. En het zal u niet verbazen dat dit voor mij

tevens de toekomst van Europa betreft.

Zij die het boek gelezen hebben weten dat Guéhenno

twee vormen van democratie onderscheidt, twee vor-

men van gemeenschap en wezenlijk ook twee vormen

van vrijheid, die hij gemakkelijkheidshalve toespitst op

het Amerikaanse en het Europese model. De Amerikaan-

se gemeenschap is volgens zijn benadering het school-
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voorbeeld van een keuzegemeenschap, de Amerikaanse

democratie een kwestie van machtsbeperking en de

Amerikaanse vrijheid een uitgesproken keuzevrijheid.Het

Europese model daarentegen blijft schatplichting aan wat

Guéhenno een ‘overgeërfde gemeenschap’ noemt, de

Europese democratie een kwestie van machtsdeling en

de Europese vrijheid een politieke, staatkundige vrijheid.

‘Voor een Amerikaan’, schrijft Guéhenno, ‘is het idee

dat een gemeenschap uit zichzelf over rechten zou

beschikken onaanvaardbaar. Het is perfect legitiem en

aanvaardbaar dat minderheden verenigingen en druk-

kingsgroepen vormen, maar uitsluitend het individu

beschikt over rechten’. Zo gezien zijn burgerrechten het

resultaat van een contract. DeAmerikaanse visie zet alles

op de rationaliteit van de mens. Zij vertrekt van een

tabula rasa en ontbindt alle traditionele groepen - van

klasse, stam en familie - om die te vervangen door een

contractuele gemeenschap van vrije en gelijke burgers.

Soortgelijke tabula rasa is in Europa niet alleen

ondenkbaar, de oude Europese naties hebben uit hun

geschiedenis ook geleerd dat ze nooit volledig aan het

verleden kunnen ontkomen. Meer nog: het verleden

vormt een rijkdom. Daarom spreekt Guéhenno van

‘overgeërfde gemeenschappen’. Europeanen geloven

sterker dan Amerikanen in ‘een continuïteit van de staat

die de politieke wisselingen overstijgt’ en zijn meer over-

tuigd van ‘een algemeen belang dat intrinsiek superieur is

aan de privé-belangen’. Europa is dan ook veel gevoeliger

voor ideologieën en utopieën die de staat een belangrijke

rol toeschrijven in de verdeling van de politieke macht en

als behoeder van het algemeen welzijn.

‘De ambitie van deAmerikanen is bescheidener’, stelt

Guéhenno. ‘Ze verwachten niet dat de Amerikaanse

maatschappij uitdrukking geeft aan een bijzondere hiër-

archie van waarden, maar wel dat ze alle mogelijkheden



openlaat. De hiërarchie van waarden blijft een zaak van

elk individu. De politieke orde van een natie mag de ver-

draagzaamheid niet overstijgen om gestalte te geven aan

een waardekeuze. In Amerika speelt de politiek dus een

heel wat bescheidener rol. En waarschijnlijk is het juist de

weigering van “de utopie van de goede regering” die het

Amerikaanse democratische project zo modern en aan-

lokkelijk maakt. De Amerikanen verwachten van hun

regering niet dat zij een gemeenschappelijk ideaal zou

belichamen of uitstralen. Ze willen alleen dat de regering

het mogelijk maakt dat elk individu zijn eigen ideaal

nastreeft’. Zoals de markt geen waarden schept, maar die

vaststelt, zo heeft de overheid in die zienswijze niets toe

te voegen aan de politieke keuzes van burgers en partijen.

Het streven naar geluk in deAmerikaanse onafhanke-

lijkheidsverklaring - the pursuit of happiness - blijft niet

beperkt tot onze materiële bestaansvoorwaarden. Het

houdt eveneens in dat ‘in de beste maatschappij’ het

individu zelf mag oordelen over de uiteindelijke doel-

einden van zijn leven. Een principe dat lijnrecht staat

tegenover een Europese traditie die blijft hopen dat

iemand de krijtlijnen trekt en de grote doeleinden vast-

legt. Voor wie de keuzevrijheid als uitgangspunt neemt

bestaat er geen eindpunt van de democratie en zijn er

geen grote doeleinden, maar is het democratische spel

een eindeloos proces dat steeds door de onverzadigbare

ambities van de mens vernieuwd wordt.

Natuurlijk beseft ook Guéhenno dat beide modellen

- het Amerikaanse en het Europese - varianten zijn van

dezelfde Europese traditie en kinderen van dezelfde

Verlichting.Ten gronde moet elke gemeenschap erkennen

dat ze tegelijk gebaseerd is op de vrijheid van het con-

tract en op de een erfenis van de geschiedenis. De dub-

bele ontdekking van het individu en de uomo universale,

sinds de Renaissance, heeft geen gemeenschap onbe-

roerd gelaten, maar ze heft de historische gemeenschap-

pen niet op.De onvermijdelijke overgang van overgeërfde

gemeenschappen naar keuzegemeenschappen, waarin de

Amerikanen ons voorgaan, zal de politiek niet doen ver-

dwijnen, maar ze zal onze beleving van de politiek wel

grondig veranderen.

WAT I S V R I J H E I D ?

Het onderscheid tussen keuzevrijheid en politieke vrij-
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heid zal voor velen herinneringen oproepen aan het oude

onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid. Met

negatieve vrijheid bedoelen we dan de vrijheid door niets

of niemand gehinderd te worden, met positieve vrijheid

ons vermogen om ons eigen leven te leiden en te leven

naar eigen inzicht en vermogen.

Natuurlijk zijn dat twee kanten van dezelfde medaille.

Dat blijkt uit vrijwel alle vrijheidsdefinities die we kennen.

Ik denk dan aan een grootmeester als John Locke, dat ‘de

vrijheid van de mens in de samenleving aan geen andere

wetgevende macht onderworpen is dan die door instem-

ming is gevestigd, noch onder de heerschappij staat van

enige wil of de beperking van enige wet, buiten hetgeen

de wetgevende macht overeenkomstig het verleende ver-

trouwen zal bepalen’.

Je herkent het bij Locke’s tegenpool,Thomas Hobbes,

die een vrij man noemt - sorry voor de vrouwen -

‘iemand voor wie, bij alle dingen die hij met behulp van

zijn kracht en verstand kan volbrengen, geen beletsel

bestaat om te doen wat hij wil doen’. Je leest het zowel

bij Montesquieu, ‘vrijheid is het recht om alles te doen

wat de wetten toestaan’, als bij Rousseau, die vrijheid

omschrijft als ‘gehoorzaamheid aan de wet die men zich-

zelf heeft opgelegd’. Maar de mooiste definitie blijft voor

mij die van John Stuart Mill, die vrijheid in de negentiende

eeuw omschreef als ‘de enige bron van verbetering die

nooit uitgeput raakt, omdat daardoor evenveel onafhan-

kelijke centra van verbetering mogelijk zijn als er indivi-

duen zijn’.

Het is de ontvangst van deze gemeenschappelijke

ideeën, de voorbije eeuwen in Europa en Amerika, die

geleid heeft tot de gekende verschillen en zelfs tot twee

grondig verschillende vrijheidsmodellen. In Europa werd

het nieuwe gedachtengoed op oude stammen geënt.

Daarom zou het anderhalve eeuw duren, van de Franse

Revolutie tot de Tweede Wereldoorlog, voordat vrijheid

en democratie konden zegevieren. In Amerika daaren-

tegen konden de Europese kolonisten op een nieuwe lei

beginnen. Vandaar het verschil tussen de keuzegemeen-

schappen en de ‘overgeërfde gemeenschappen’ van

Guéhenno.

Wat dit verschil nog onnoemelijk heeft verzwaard

is de verenging van het economische tot het eigenbelang

en het overwicht van het economische op het politieke



liberalisme, en dit wonderlijk genoeg aan beide kanten

van de Atlantische Oceaan. Allemaal kennen wij het

gevleugeld woord van Adam Smith: ‘Niet van de goed-

gunstigheid van de slager, de brouwer of de bakker

mogen we ons avondmaal verwachten, maar van hun

groot respect voor hun eigenbelang.We zijn niet aan hun

menselijkheid overgeleverd, maar aan hun eigenliefde’.

Naast Smiths ‘onzichtbare hand’, die als vanzelf het eigen-

belang van zoveel individuen in ieders voordeel zou

bundelen, is dit allicht het meest misbruikte citaat van de

Schotse grootmeester van het economisch liberalisme.

Want was de auteur van The Wealth of Nations niet

tevens de auteur van The theory of moral sentiments? In dit

door buitenstaanders minder bekende werk wil Smith

dat het kapitalisme niet uitsluitend door het eigenbelang

kan gestuurd worden, maar tevens afhankelijk is van

zeden en gedragscodes en van een algemeen aanvaard

waarden- en normenstelsel.

Onlangs nog heeft de Indiaas-Britse Nobelprijs-

winnaar economie Amartya Sen dit aspect van Smith

onder de niet mis te verstane titel Vrijheid is vooruitgang

sterk beklemtoond. En in vele opzichten is dat ook de

boodschap van de Japans-Amerikaanse futuroloog

Francis Fukuyama. Dat het kapitalisme, het economisch

liberalisme en de vrije onderneming maar behoorlijk

kunnen functioneren op basis van een liberale en sociale

ethiek.

Fukuyama noemt dat een kwestie van vertrouwen,

trust. Amartya Sen spreekt eerder van waarden als

eerlijkheid, rationaliteit, planning, wederkerigheid en ver-

antwoordelijkheid. Opgelet: die waarden wissen het

eigenbelang niet uit.Ook dat blijft een waarde die we niet

kunnen of willen ontwijken. Hobbes noemt het ‘de vrij-

heid die iedereen heeft om zijn eigen macht te gebruiken

tot behoud van zijn eigen natuur, met andere woorden

voor zijn levensbehoud, en dientengevolge, alles te doen

wat hij naar eigen oordeel en rede als het meest geschik-

te middel daartoe beschouwt’. Maar het eigenbelang is

niet de enige basis van het economisch liberalisme. Dat

kan pas behoorlijk functioneren, schrijft Sen,‘als alle stuk-

jes van de puzzel op hun plaats worden gehouden door

de overkoepelende zorg voor grotere individuele vrij-

heden en de sociale verantwoordelijkheid om die tot

stand te brengen’.
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Voor de Indiaas-Britse econoom, gerenommeerd

voor zijn studie van de economische ontwikkeling van de

voormalige Derde Wereld, is dat tevens een pleidooi

voor een ruimere vrijheidsopvatting. Geen economisch

liberalisme, aldus Sen, zonder politiek en sociaal liberalis-

me, en vice versa.Want de vrijheid die ons lief is, is een

ondeelbare vrijheid. Ze kleurt alles wat we doen en laten.

En het is een vrijheid die principieel allen en iedereen uit-

daagt. In die zin zijn vrijheid en slavernij effectief onver-

enigbaar. Zolang niet iedereen vrij is, is niemand echt vrij,

schreef GeorgWilhelm Friedrich Hegel. Een vrijheid die

mensen uitsluit, is geen vrijheid maar een voorrecht. En

geen voorrecht kan ooit een vrije wereld funderen.

E E N KW E S T I E V A N R U I M T E

Primair is vrijheid niet alleen een kenmerk van individuen

maar ook van gemeenschappen, zelfs in Amerika. Of

het nu gaat om keuzegemeenschappen of overgeërfde

gemeenschappen, in de terminologie van Guéhenno, het

gaat altijd om gemeenschappen. De vrijheid die ons als

liberalen interesseert is een politieke vrijheid in de

gemeenschapsbetekenis van het woord. Het is ook de

enige vrijheid die stand houdt, omdat de gemeenschap

minstens de ruimte schept waarin mensen hun vrijheid

kunnen beleven en er buiten die gemeenschappen geen

vrijheid is.

Van oudsher is vrijheid een prerogatief van steden en

gemeenten. Van de Griekse polis tot de middeleeuwse

gemeenten geldt het motto ‘Stadtsluft macht frei’,

stadslucht maakt vrij. De negentiende-eeuwse Franse

aristocraat Alexis de Tocqueville noemde de stad ooit

‘de wieg van de vrije volkeren’. VolgensTocqueville waren

de stedelijke of gemeentelijke instellingen voor de vrij-

heid wat de lagere scholen zijn voor de wetenschap.

‘Zonder gemeentelijke instellingen kan een natie welis-

waar een vrije regering aanstellen, maar zonder ooit de

geest van de vrijheid te bezitten’.

Aan de wieg van de moderne samenleving stond de

ingrijpende overgang van steden naar staten. Ofschoon

diverse staten in hun snelle groei wel eens de politieke

vrijheid vergaten, namen ze de rechten en vrijheden van

de steden over. Stedelijke burgers - bourgeois - werden

staatsburgers - citoyens. Voor de burgerlijke rechten en

vrijheden was de vorming van moderne staten de groot-



ste sprong voorwaarts in de ons gekende geschiedenis.

Alvast in Europa hebben zij de ruimte geschapen - ook

letterlijk: het territorium - waarbinnen in principe alle

burgers in vrijheid gelijkgesteld en in gelijkheid bevrijd

werden. Zij lagen aan de basis van de rechtsstaten zoals

we ze kennen.

Thans is de tijd rijp voor een derde stap.Want de

moderne samenleving beantwoordt niet langer aan de

wereld van steden en staten. Of liever, ze valt er niet

meer mee samen.Onweerstaanbaar hebben globalisering

en mondialisering, die al in de negentiende eeuw werden

ingezet, ook de staatsgrenzen uitgewist of minstens door-

broken.Ondanks vele tekenen van verzet wijzen alle indi-

catoren er op dat die ontwikkeling tegelijk onomkeer-

baar is. Op economisch, financieel, commercieel, indus-

trieel, technologisch, militair en zeker op ecologisch vlak

leven we al in de 21e eeuw en moeten alle grenzen

wijken. Geen staat kan zich nog achter zijn eigen soeve-

reiniteit terugtrekken of zich van deze schaalvergroting

afsluiten.Voor ons aller vrijheid zijn de bestaande staten

te zwakke schakels geworden om die vrijheid nog te

kunnen funderen of verdedigen.

Laten we de koppen niet in het zand steken. De

nieuwe wereld die we zien opdoemen kan een grote

bedreiging inhouden voor de burgerlijke rechten en vrij-

heden, voor zover die uitsluitend door staten zou wor-

den gegarandeerd. Maar globalisering en mondialisering

bieden ook een unieke kans om recht en vrijheid een nog

bredere basis te geven. Die verbreding kan slechts inhou-

den dat we voor de toekomst van de vrijheid, en ipso

facto voor de toekomst van onze democratie, een nieuw

draagvlak dat onze ‘overgeërfde gemeenschappen’ over-

stijgt.

Die derde stap zal de wereld waarin we leven even

ingrijpend veranderen als de middeleeuwse steden en de

moderne staten dat deden. Zoals dit het geval was voor

de bewogen opkomst van steden en staten zal die over-

gang met horten en stoten gebeuren, veel tegenkanting

oproepen en ontelbare hindernissen moeten overwin-

nen. Daarbij is het nog veel te vroeg om nu al de nieuwe

wereld te zien die uit deze omwenteling zal voortkomen.

Maar dat zich een nieuwe wereld aandient, staat vast. En

zoals Tocqueville al opmerkte zal het van ons afhangen of

die nieuwe wereld ‘ons tot de slavernij of de vrijheid zal
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leiden, tot het licht of de barbarij, tot meer welvaart of

tot de grootste ellende’.

H E T E U R O P E E S P E R S P E C T I E F

Het is in dat opzicht dat de Europese éénwording mij zo

fascineert. Het is onze belangrijkste schakel in de

geschetste ‘overgang’ van onze overgeërfde gemeen-

schappen van gisteren via onze nationale staten van van-

daag naar de wereld van morgen. Het is onze grootste

hoop voor een vrij en vredig Europa. Het is onze belang-

rijkste troef om vrijheid en recht ook op wereldschaal

te zien zegevieren. En het is een uitgesproken liberaal

project.Want het verhaal van Europa is het verhaal van

de vrijheid.

Wij beseffen te weinig welke weg Europa de voorbije

vijftig jaar aflegde.We geven er ons nauwelijks rekenschap

van hoe nieuw de Europese éénwording wel is.Weliswaar

zijn plannen voor een Europese éénwording bijna ‘van alle

tijden’.Maar als het vreedzame plannen waren,werden ze

niet uitgevoerd, vond de Britse historicus en journalist

Timothy Garton Ash. En de plannen die wel werden uit-

gevoerd, waren zelden vreedzaam.‘De poging tot de ver-

eniging van Europa zoals we die sinds 1945 nastreven,

onderscheidt zich dus van alle eerdere pogingen doordat

deze zowel vreedzaam als uitgevoerd is’.

Het blijft achterafgezien een nooit vertoonde presta-

tie.Hoe staten en volkeren die elkaar eeuwenlang bestre-

den - te beginnen met Frankrijk en Duitsland - op één

generatie zo vreedzaam met elkaar leerden omgaan dat

niemand zich nog een oorlog tussen deze ‘eeuwenoude

vijanden’ kan voorstellen. Hoe de Europese Gemeen-

schap stap voor stap kon opgebouwd worden, om nu al

de grootste unie te vormen - met vijftien lidstaten - die

het Avondland ooit heeft gezien. Hoe de Berlijnse Muur

en het IJzeren Gordijn vrijwel als vanzelf konden vallen en

ook het voormalige Oost-Europa het juk van de geschie-

denis van zich kon afwerpen.

Thans worden onderhandelingen gevoerd met liefst

twaalf nieuwe kandidaat-lidstaten. Eerlang zal de Europe-

se Unie haar ledenaantal bijna verdubbelen, van 15 naar

27. Op die dag, illa die, zal de Unie het grootste deel van

Europa omvatten, een Europa dat nooit eerder in vrede

en vrijheid kon verenigd worden. Op die dag staan we

oneindig verder dan Julius Caesar, Karel de Grote of



keizer KarelV, die nooit in vrijheid konden behouden wat

ze met de wapens veroverden. Eerlang openen we der-

halve een nog onbeschreven bladzijde in de zo oude

geschiedenis van het Avondland.Als ik toch eens een uit-

drukking van Marx mag gebruiken: dat is het einde van de

prehistorie. De echte geschiedenis van Europa moet nog

beginnen.

Dit is geen boutade. Want ook de Europese Unie

staat nog in haar kinderschoenen. Vast staat alleen de

economische en monetaire unie. Via de revolutionaire

invoering van de euro, per 1 januari 2002, zal elke burger

dat eerlang nog veel duidelijker beseffen. Maar de euro

blijft de bekroning van een uitgesproken éénzijdige Unie.

Gegroeid uit een Economische Gemeenschap van Kolen

en Staal, een Europese Economische Gemeenschap en

een Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, blijft

het in eerste instantie een economische unie. Het belang

daarvan kan geen liberaal ontgaan. Maar uitgerekend in

liberaal perspectief, gelet op de vrijheid die wij nastreven,

is dit hooguit het begin.

Een liberale orde wil ook een politieke en een sociale

unie, een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids-

beleid en wat de Europese staatshoofden en regerings-

leiders in 1999 in het Finse Tampere omschreven als ‘één

Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardig-

heid’. Wij liberalen zijn goed geplaatst om het econo-

misch liberalisme te verdedigen.Maar we verdedigen ook

het politieke en sociale liberalisme.Om uitgerekend onze

rechten en vrijheden te funderen, en die ook met open

vizier te kunnen verdedigen, kan alleen een Europese

Unie op hoger niveau bundelen wat niet langer op het

niveau van de lidstaten effectief kan verzekerd worden.

Dat is de inzet van het Belgisch voorzitterschap van de

Europese Unie dat ik van 1 juli tot 31 december eerst-

komend mag aanvoeren. Ik weet best dat we van een zo

korte periode geen wonderen mogen verwachten.Wij zul-

len de Unie heus niet van vandaag op morgen voltooien.

Maar ik blijf ervan overtuigd dat we op korte termijn

vooruitgang kunnen boeken. Wij kunnen en moeten de

Unie een nieuw élan geven. Wij kunnen de Unie trans-

paranter, efficiënter, coherenter en krachtdadiger maken

en haar een democratische legitimiteit versterken. En we

willen minstens een perspectief opentrekken dat zowel de

uitbreiding als de verdieping van de Unie ten goede komt.
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In haar prioriteitennota identificeerde mijn regering

daartoe zes krachtlijnen voor het voorzitterschap, die dit

perspectief concreet invullen:

1. de uitdieping van het debat over de toekomst van

Europa;

2. de verbetering van de arbeidskwaliteit, de bevorde-

ring van de gelijkheid van kansen en de strijd tegen

uitsluiting en armoede;

3. de bevordering van een duurzame economische

groei en een gemeenschappelijk economisch beleid;

4. de creatie van één Europese ruime van vrijheid, veilig-

heid en rechtvaardigheid;

5. de bevordering van de duurzame ontwikkeling en de

levenskwaliteit;

6. de uitbreiding en versterking van de externe dimen-

sie van de Unie.

Ik wil het nog eens herhalen. Geen van deze krachtlijnen

is nieuw.Voor elke prioriteit die we dit jaar beklemtonen,

heeft de Unie al een voldoende basis om vooruitgang

te kunnen boeken. Op al de geciteerde vlakken wordt

binnen de Unie al overleg gepleegd en wordt al samen-

gewerkt. Het komt er in hoofdzaak op aan deze samen-

werking te intensiveren en terzake ook een heus com-

munautair of gemeenschappelijk beleid te voeren.Wat we

op economisch en monetair vlak presteren,moet ook op

andere vlakken kunnen. Om slechts één voorbeeld te

geven: wie één munt invoert, moet ook bereid zijn één

leger te vormen.

Ik ben ervan overtuigd dat een relatief kleine inspan-

ning volstaat om naast de economische en monetaire

ook de politieke en sociale Unie ‘over de streep te trek-

ken’. De tijd is rijp om alle aanzetten te bundelen en de

Unie een nieuwe adem te geven. Het komt er slechts op

aan te voltooien wat we begonnen zijn, of minstens de

weg naar die voltooiing vrij te maken.

Mijn liberale overtuiging wil nochtans geen Europese

‘superstaat’. Zoals Timothy Garton Ash weet ik dat we

Europa niet vooruithelpen door ‘de gewelddadige orde-

loosheid’ van het verleden te willen vervangen door ‘een

oppermachtige orde’. Het moet een liberale orde blijven.

En dit is per definitie een niet-hegemonistische orde. Ze

kan in geen geval steunen op geweld. Een liberale orde



verschilt ook van vele andere ordes, vindt Ash, ‘doordat

ze expliciet erkent dat de lidstaten belang hebben bij

elkaars binnenlandse aangelegenheden’. Een liberale orde

steunt eerder op de rechten van mensen en burgers dan

op die van de staten. ‘Ze erkent dat er een zekere logica

is waardoor mensen die eenzelfde taal spreken en een-

zelfde cultuur en traditie delen, in eerste instantie zichzelf

willen besturen’. Maar ze erkent ook dat op veel plaatsen

een vreedzame, afgepaste verdeling in nationale staten

onmogelijk en onwenselijk is. ‘In dergelijke gevallen

erkent ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de

handhaving van wat we een multi-etnische, multiculturele

of multinationale democratie kunnen noemen’.

Bij dit alles moeten we een nieuw evenwicht vinden

tussen de keuzegemeenschappen en overgeërfde ge-

meenschappen van Guéhenno. Zeker in Europa, de

bakermat van de twee,moeten we een tussenweg vinden

‘tussen de apolitieke universaliteit van de markt, die

gebaseerd is op de illusie van een abstract en universeel

individu, en de politieke ervaring van de bijzondere

gemeenschappen waartoe wij behoren’.
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‘Democraat zij’, vindt Guéhenno, ‘betekent overtuigd

te zijn van het geloof dat een gemeenschap altijd het

resultaat is van historische omstandigheden en het pro-

dukt van een door de rede geïnspireerde politieke beslis-

sing.Waarschijnlijk bestaat de moeilijkste en belangrijkste

opdracht erin het juiste evenwicht te vinden tussen her-

innering en contract, tussen overgeërfde gemeenschap en

keuzegemeenschap, tussen de toevalligheden van de

geschiedenis en de eisen van de rede. De democratische

gemeenschappen van de toekomst zullen tegelijk

gemeenschappen van de rede én gemeenschappen van de

herinnering zijn, de ambitieuze vruchten van onze vrijheid

en de kostbare erfenis van ons verleden’.

Van die ogenschijnlijk tegenstrijdige taak hangt de

toekomst van onze vrijheid af. En eigenlijk is dat laatste

een tautologie.Want toekomst is vrijheid, en vrijheid is

toekomst. Maar daar hoef ik deVVD niet van overtuigen.

GuyVerhofstadt is premier van België.



G L O B A L I S E R I N G :
V L O E K O F Z E G E N ?

F R I T S B O L K E S T E I N

�
De wereld is meer en meer vervlochten geraakt,

een verschijnsel dat met de term ‘globalisering’

wordt aangeduid. Globalisering roept protesten

op, omdat het verschijnsel wordt geassocieerd

met een vergroting van de kloof tussen rijk en

arm, en met afbraak van sociale zekerheids-

arrangementen en van een schoon milieu. Ten

onrechte, zo stelt Frits Bolkestein in onderstaand

artikel dat een bewerkte vertaling is van een op

2 november jl. voor een bijeenkomst van de

Friedrich Naumann Stiftung te Berlijn uitgespro-

ken rede.Door globalisering kunnen arme landen

juist tot ontwikkeling komen. Verzorgingsstaten

worden niet door globalisering bedreigd maar

door onbetaalbare uitwassen.En een goed milieu-

beleid is slechts mogelijk in een welvarende eco-

nomie en wordt dus ondersteund door verdere

vrijmaking van de handel.

De wereld is veranderd. De Koude Oorlog is voorbij. De

Europese Unie is een zone van vrede en welvaart: een

Unie van vreedzame samenlevingen en constructieve

samenwerking tussen een steeds groter aantal Europese

naties. Op economisch terrein breken nieuwe inzichten

door, zoals duidelijk werd uit de uitkomst van de top van

Lissabon, waar de Europese leiders overeenstemming

bereikten over ambitieuze doelstellingen. De Economi-

sche en Monetaire Unie met haar strikte criteria voor

gezond economisch beleid biedt een garantie tegen het

vervallen in oude slechte gewoonten. De introductie van

de euro zal de Unie dichter bij de burger brengen.

Binnenkort zal hij Europa op zak hebben. De Europese

economie bloeit op. Iedere dag brengt goed nieuws. De

groei in de EU zal dit jaar 3% bedragen, het beste resul-

taat in meer dan tien jaar. De werkloosheid daalt nog
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altijd. Het is niet overdreven te stellen dat Europa op het

punt staat de ketenen van de Euro-sclerose af te werpen.

En dit alles vindt plaats in een context van globalisering.

Maar wat is globalisering en hoe beïnvloedt zij ons

bestaan? Is zij een vloek of een zegen? Moeten we bang

zijn voor globalisering of er juist voor op de bres staan?

Zal zij ons economisch welzijn vergroten of zal zij de

funderingen van onze welvaartstaat ondermijnen? Zal zij

leiden tot een rat race waarin alleen de sterksten kunnen

overleven en daarmee onze traditionele leefwijzen en

culturele diversiteit vernietigen? Zal zij leiden tot eco-

dumping en social dumping door lage lonen landen,met als

gevolg wereldwijde vernietiging van het milieu en onder-

mijning van het concurrentievermogen van de industrie

in Europa? Zal zij leiden tot een race to the bottom en

daarmee onze levensstandaard in gevaar brengen? Of zal

zij juist leiden tot een bevrijding van vermogens tot wel-

vaartsschepping in onze samenlevingen - in Europa en de

andere delen van de wereld - en de individuele en collec-

tieve vrijheid versterken en daarmee de verwezenlijking

van persoonlijke en gemeenschappelijke ambities? Deze

vragen moeten worden beantwoord alvorens we kunnen

beslissen welke houding aan te nemen tegenover dit

verschijnsel.

G L O B A L I S E R I N G E N G R O E I

De definitie van globalisering doet enigszins denken aan

die van een olifant in het bekende verhaal van de drie

geblinddoekte personen die ieder een deel van de olifant

mogen voelen en dus ieder met een andere omschrijving

komen van datgene wat ze zojuist gevoeld hebben. Een

persoon voelt het been van de olifant, een ander de snuit,

de derde de staart.Wanneer hen gevraagd wordt wat zij

zonet hebben gevoeld verklaart de eerste dat hij duidelijk

een boomstam voelde, de tweede dat hij een brandslang



vasthield en de derde dat hij een zweep in handen heeft

gehad. Op dezelfde manier bestaan er ook vele verschil-

lende opvattingen over wat het verschijnsel globalisering

nu eigenlijk inhoudt.

In enge zin duidt de term globalisering op de snelle en

wijde verbreiding over onze planeet van productie, con-

sumptie en investering in goederen, diensten, technologie

en kapitaal. Dit proces wordt gevoed door vrijhandel,

internationale kapitaalstromen en buitenlandse directe

investeringen en de integratie van kapitaalmarkten. Het

wordt ook gevoed door razendsnelle ontwikkelingen in

informatieverwerking, communicatietechnologie en trans-

portfaciliteiten, ontwikkelingen die grenzen hebben doen

vervagen en tijd en ruimte hebben doen krimpen. Het

duurde vijf maanden voordat koningin Isabella hoorde

over de resultaten van de reis van Columbus naar de

West; twee weken voordat Europa hoorde van de moord

op President Lincoln; en 1,3 seconden voordat de wereld

getuige was van Neil Armstrongs eerste stappen op de

maan. De kosten van een drie minuten durend telefoon-

gesprek tussen Londen en NewYork zijn gedaald van vele

honderden dollars in 1930 naar enkele stuivers vandaag.

De kosten van het gebruik van computertechnologie zijn

gedaald met meer dan 99% en dalen nog steeds. De kos-

ten per eenheid zeevracht tussen 1980 en 1996 zijn

gedaald met 70 procent.

Dit alles heeft tot fundamentele veranderingen geleid

in de manier waarop bedrijfsorganisaties en -operaties

worden bestuurd, vooral op het niveau van multinatio-

nals. Volgens een studie van de Verenigde Staten zijn de

60.000 multinationale bedrijven die de wereld rijk is, ver-

antwoordelijk voor bijna een kwart van de wereldpro-

ductie. De buitenlandse vestigingen van deze bedrijven

hadden een totale omzet van $11 biljoen, vergeleken met

een totale wereldexport van $7 biljoen. De groei van

multinationale bedrijven heeft geleid tot een betekenis-

volle toename van buitenlandse directe investeringen in

zowel de industriële wereld als ontwikkelingslanden.

Amerikaanse overzeese investeringen bedragen vandaag

ongeveer 20% van het BNP, tegenover 7% aan het begin

van de twintigste eeuw.

De voortgang van globalisering in enge zin kan op ver-

schillende wijzen worden geïllustreerd. Het volume van

wereldhandel groeide sneller dan de wereldproductie in
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de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw, voor-

al in de verwerkende industrie. Buitenlandse directe

investeringen stegen veel sneller dan zowel buitenlandse

handel als BNP, omdat multinationals zich een effectieve

positie probeerden te verwerven in een steeds meer

globale economie.

In brede zin overstijgt globalisering de interactie van

economische actoren en factoren en duidt zij ook op

de invloed op sociale en culturele systemen, beleid en

processen van sociale hervorming die menselijke ontwik-

keling beïnvloeden en de menselijke conditie beogen te

verbeteren.

Maar is globalisering werkelijk een geheel nieuw

fenomeen? In sommige opzichten ligt de globalisering van

handel en markten vandaag nog achter op het niveau van

integratie dat werd bereikt onder de gouden standaard

en vrijhandel aan het begin van de twintigste eeuw. In

1913 exporteerde Groot-Brittannië een hoeveelheid

kapitaal die gelijk was aan 9% van haar BNP en bezat zij

overzeese tegoeden die ongeveer 140% van haar BNP

bedroegen. Er was bovendien destijds een veel grotere

mate van arbeidsmobiliteit in de wereldeconomie dan

vandaag.

Het is geenszins een wilde speculatie om te zeggen

dat als er in 1914 geen oorlog was uitgebroken in Europa,

deze ontwikkelingen in de jaren dertig en veertig zouden

hebben geleid tot het ontstaan van een in hoge mate

geïntegreerde wereldeconomie in plaats van een periode

van economische depressie en een nieuwe oorlog.

In plaats van te krimpen van 9% van Bruto Wereldwijd

Product in 1913 naar 7% in 1950 zou de wereldhandel

het huidige niveau van 15% van BWP veel eerder hebben

bereikt. Maar mede dankzij de revoluties die in de late

jaren tachtig in Oost-Europa en vele ontwikkelingslanden

plaats hebben gehad, heeft de wereld nu weer het niveau

van globalisering bereikt dat ook in de periode voor 1914

bestond.

Laten we nu eens kijken naar de kritiek die op het

fenomeen globalisering wordt geleverd:

- Leidt globalisering daadwerkelijk tot stijging van de

inkomensongelijkheid binnen en tussen nationale

economieën?



- Is globalisering een bedreiging voor de levensstan-

daard van onszelf of onze handelspartners, voor de

verzorgingsstaat of, meer in het algemeen, voor onze

manier van leven?

- Is globalisering schadelijk voor het milieu?

G L O B A L I S E R I N G A L S A RMO E D E B E S T R I J D I N G

De meeste critici van globalisering geven toe dat zij eco-

nomische groei mogelijk maakt,maar stellen dat alleen de

rijken hiervan profiteren.Terwijl de rijken rijker worden,

zouden de armen het alleen maar slechter krijgen. Het is

een stelling die zowel over de verhouding tussen arme en

rijke landen, als voor de verhouding tussen arm en rijk

binnen ieder willekeurig land wordt gemaakt. Maar de

ervaring van de afgelopen decennia heeft duidelijk

geleerd dat juist die arme landen die zich van de wereld-

economie afsluiten en er niet in slagen op andere manie-

ren een platform voor economische groei te creëren,

de landen zijn die gedoemd zijn arm te blijven; de andere

landen zullen groeien en op zeker moment de rijkere,

economisch meer ontwikkelde landen inhalen.

Landen die snel in de wereldeconomie geïntegreerd

zijn hebben meer economisch succes geboekt dan de

landen die voor langzame integratie hebben gekozen. De

snelst globaliserende landen hebben economische groei-

percentages gerealiseerd van 30 tot 50% over de laatste

twintig jaar. Diezelfde landen genoten ook een grotere

mate van politieke vrijheid en hogere uitgaven aan sociale

zekerheid. Zij scoorden ook hoger op de Human Deve-

lopment Index van deVerenigde Naties, een indicator die

gebaseerd is op levensverwachting, alfabetisme en levens-

standaard.

Wat betreft de inkomensverdeling binnen landen laat

een recente studie van David Dollar enAart Kraay van de

Wereldbank duidelijk zien dat economische groei ook

daadwerkelijk de armen in een samenleving helpt: het

helpt hun inkomenssituatie te verbeteren in dezelfde

mate als voor andere inkomensgroepen het geval is. De

auteurs hebben gekeken naar cijfers op het gebied van

economische groei, inkomen en een groot aantal andere

variabelen voor tachtig landen over een periode van

veertig jaar. Gemiddeld blijkt het inkomen van de armste

bevolkingsgroepen één-op-één te stijgen met het gemid-

delde inkomen.Daarbij benadrukken zij dat het hier geen

L i b e r a a l R e v e i l 3 95

‘trickle-down’ betreft - de rijken worden rijker en de

armen profiteren daarvan na verloop van tijd. De rijken,

de armen én het land als geheel zien hun inkomen tege-

lijkertijd met ongeveer eenzelfde hoeveelheid toenemen.

Deze studie kijkt ook naar de gevolgen van het

openen van thuismarkten voor buitenlandse handel:

allereerst het effect op inkomens in het algemeen, vervol-

gens naar het effect op de inkomensverdeling. Het blijkt

dat het openstellen van de economie een statistisch

opmerkelijk positief effect heeft op economische groei

en geen noemenswaardig effect op de inkomensverde-

ling. Met andere woorden, globalisering doet het natio-

naal inkomen toenemen en de armste inkomensgroepen

profiteren daarvan ten volle.

De betekenis van dit alles is naar mijn mening dat de

werkelijke oorzaak van de problemen in Azië en elders

niet schuilt in buitensporige liberalisering van handel of

kapitaal, maar in de onvolmaakte toepassing van de basis-

principes van de markt economie en in de verdraaiing van

liberaliseringsbeleid voor eigen doeleinden. Dit betekent

overigens niet dat overheden een puur laissez faire beleid

moeten voeren. Overheden hebben nog steeds een

belangrijke rol te spelen. Zoals de Aziatische crisis heeft

aangetoond, is adequate regulering en toezicht op finan-

ciële instellingen een goed voorbeeld van de cruciale rol

die de overheid moet spelen.

Toenemende welvaart zou dus iedereen moeten

helpen. Maar ook in deze tijd van globalisering zijn er

winnaars en verliezers. Globalisering heeft de dynami-

sche,meer ontwikkelde economieën veel voordeel opge-

leverd, terwijl het effect op een aantal arme landen en

arme bevolkingsgroepen in die landen veel minder duide-

lijk is. Een reden hiervoor is dat van het proces van

liberalisering van de handel twee sectoren bewust zijn

uitgesloten die van groot belang zijn voor de economi-

sche ontwikkeling van veel ontwikkelingslanden: de land-

bouw en de textielindustrie. Hier ligt de eerste verant-

woordelijkheid duidelijk bij de ontwikkelde landen.

Maar ontwikkelingslanden kunnen met goed beleid

zelf al veel bereiken. India is hiervan een interessant voor-

beeld. ’sWerelds grootste democratie voerde veertig jaar

lang een anti-globaliseringsbeleid en probeerde buiten-

landse handel en investeringen zo veel mogelijk buiten te

sluiten. Het is evident dat dit de honderden miljoenen



armen in dat land weinig goeds heeft opleverd. Uiteinde-

lijk werd in het afgelopen decennium de globalisering

omarmd waarbij het land zich langzaam openstelde voor

de wereldhandel. Met als direct gevolg dat de economi-

sche groei direct begon te stijgen, waarmee ook het

welvaartspeil en de vooruitzichten voor de armen ver-

beterden. Het proces is nog altijd gaande en hoogstens

halverwege, maar de vooruitzichten zijn goed. Meer in

het algemeen zou ik willen opmerken dat de mate waar-

in ontwikkelingslanden in staat zijn de mogelijkheden van

de wereldmarkt te benutten, afhangt van een aantal fun-

damentele voorwaarden: macro-economische stabiliteit,

onaantastbare eigendomsrechten, een succesvolle strijd

tegen corruptie, een betrouwbare rechterlijke macht en

een aantal noodzakelijke publieke voorzieningen, zoals

gezondheidszorg en onderwijs.

De meeste arme landen hebben te lijden gehad niet

van de vermeende onrechtvaardigheid van het wereld-

handelssysteem, maar van binnenlands wanbestuur,

corruptie en verkeerd economisch beleid. Sommige auto-

ritaire regimes hebben geprobeerd te overleven door

buiten de wereldmarkt te blijven. Zij willen in afzondering

overleven om de heerschappij van de weinigen over de

velen te kunnen handhaven. Maar hun economisch lot

verslechtert onvermijdelijk en uiteindelijk zakt de indus-

trie in elkaar. Dit gebeurde in Noord-Korea, in Cuba en

nu in Zimbabwe. President Robert Mugabe heeft, in zijn

pogingen zijn privileges en die van zijn slippendragers te

beschermen, de hele Zimbabwaanse economische struc-

tuur vernietigd. Mismanagement en wanbestuur veroor-

zaken de hongersnoden van morgen. Niet globalisering.

H E I L Z AM E E F F E C T E N O P V E R Z O R G I N G S S T A A T

E N M I L I E U

Tot zover de DerdeWereld. Maar hoe zit het met onze

eigen samenlevingen? Tot aan Seattle stuitte het proces

van globalisering op weinig weerstand. Het was wat dat

betreft veelzeggend dat de leiders van centrum-linkse

partijen, marcherend onder de vlag van de DerdeWeg of

het Nieuwe Midden, niet in staat zijn geweest een alter-

natief te formuleren voor de beleidsdoelstellingen die

door de rechtse regeringen van de jaren tachtig zijn

geformuleerd. Wie achter de retoriek kijkt, ziet weinig

anders dan een mix van pragmatisme en vrije markt
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denken. Daarom zouden wij de DerdeWeg ‘opportunis-

me met een menselijk gezicht’ kunnen noemen. Het

vormt geen enkele bedreiging voor de globalisering.

De demonstranten van Seattle en Praag vormen

evenmin een serieuze bedreiging.Zij weten waar ze tegen

zijn maar ze weten niet waar ze voor zijn.Zij zijn sterk op

het gebied van protest maar schieten tekort wanneer het

om oplossingen gaat.Waarmee willen zij het bestaande

globale economische systeem, dat gewoon doorgaat met

het produceren van steeds meer welvaart voor steeds

meer mensen op een ongekende schaal, nu eigenlijk

vervangen? Bestaat er een alternatief dat beter werkt?

Willen de demonstranten wellicht terug naar de tijden

van de staatsplanning en de vijfjarenplannen? Het eco-

nomisch verval en de milieurampen die de voormalige

Sovjet Unie achterliet zouden een permanente les moe-

ten zijn.

Er is evenwel ook een aantal serieuze critici van

globalisering. Deze stellen dat staten door de globalise-

ring het vermogen hebben verloren hun eigen sociaal-

economische systeem te ontwerpen in overeenstemming

met nationale politieke voorkeuren. De Britse politieke

wetenschapper John Gray bijvoorbeeld beschouwt wat

hij ziet als de ondergang van de verzorgingsstaat als een

direct gevolg van globalisering: ‘Te denken dat de sociale

markt- economieën van het verleden zichzelf met succes

opnieuw zouden kunnen uitvinden onder druk van neer-

waartse harmonisatie is een van de meest gevaarlijke

illusies die met de globale markt geassocieerd worden. In

plaats daarvan worden sociale markt-systemen gedwon-

gen zichzelf steeds verder te ontmantelen, zodat zij op

gelijkwaardiger voet kunnen concurreren met econo-

mieën waarin milieu, sociale en arbeidskosten het laagst

zijn.’ In het debat over globalisering komt men veel varia-

ties op dit thema tegen.Men noemt dit wel het race to the

bottom-argument.

Ik kan dat argument niet aanvaarden.Natuurlijk is het

zo dat globalisering overal gevolgen heeft, waar het gaat

om bedrijfsstrategieën, financiële markten, informatie- en

communicatiestructuren en de opkomst van een globaal

denkende elite. Maar in de economische werkelijkheid,

bijvoorbeeld in de internationale handel en bij buiten-

landse directe investeringen, verlopen de ontwikkelingen

veel geleidelijker.



Laten we eens naar de lange termijn kijken. De groei

van de wereldhandel en de verschuiving in westerse

economieën van verwerkingsindustrieën naar de dien-

stensector heeft plaats gehad over een periode van ruim

vijftig jaar. Het huidige tempo van verandering is niet

uitzonderlijk. De sociale consequenties van deze veran-

deringen zijn zelfs geringer dan die van eerdere techno-

logische omwentelingen, zoals de mechanisatie van de

landbouw of de migratie van het land naar de steden in

het midden van de twintigste eeuw, een proces dat het

sociale landschap vanWesterse samenlevingen ingrijpend

heeft veranderd. De kracht vanWesterse economieën is

dat ze altijd in staat zijn geweest zich aan veranderingen

aan te passen. De periode van de laatste twintig jaar

vormt daarop geen uitzondering.

Om dit punt nader toe te lichten wil ik graag verwijzen

naar de Britse econoom Paul Hirst die schreef dat ‘het

onderwerp van internationale concurrentie niet een nieuw

fenomeen is.Historisch gezien is een hoge mate van interna-

tionalisering altijd kenmerkend geweest voor de kleinere

ontwikkelde landen, waarbij het veelal eerder tot hogere

dan tot lagere overheidsbestedingen en welzijnsuitgaven

leidde.’ Hierbij verwees hij in het bijzonder naar Denemar-

ken en naar Nederland als kleine en geïnternationaliseerde

staten die onder eenzelfde druk staan maar zeer verschillen-

de industriële en institutionele structuren hebben. Hij stelt

vast dat ‘zij een cruciaal experiment vormen.…Als interna-

tionalisering vooral leidt tot ondermijning van de welvaart,

dan zou dat hier zichtbaar moeten worden.Als samenlevin-

gen een dergelijke druk van buiten kunnen opvangen, dan

laat het vermogen van zeer verschillende complexen van

instellingen om zich aan te passen en te reageren vooral zien

dat beleid wel degelijk effect kan hebben en dat beleidsma-

kers op politiek niveau niet zonder opties zijn.’

En inderdaad, deze landen hebben uitzonderlijk goed

gepresteerd in de laatste tien jaar, zowel economisch als

sociaal. Meer in het algemeen kan worden vastgesteld

dat bezuinigingen op het sociale stelsel nergens drama-

tisch waren, zeker in vergelijking met de voortdurende

hoge uitgaven voor deze voorzieningen. Waarom is dit

zo? Ik geloof dat dit voornamelijk te maken heeft met

de duurzaamheid van bestaande instellingen binnen de

verzorgingsstaat en de steun die deze genieten binnen

verschillende politieke groeperingen.
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Anders dan wel wordt gedacht meen ik dat de her-

vorming van de verzorgingsstaat niet zozeer het gevolg

was van globalisering maar vooral van het feit dat hij aan

zijn problemen dreigde te bezwijken. Er waren prikkels

weggenomen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, om

waar nodig van baan te veranderen, om te sparen en om

ondernemersinitiatief te ontplooien. Daarmee was ons

vermogen aangetast om ons aan veranderende omstan-

digheden aan te passen en werd het welvaartscheppende

vermogen van onze economieën ondermijnd. Deze vor-

men de uiteindelijke bron van welzijn en de bron van

financiering van onze verzorgingsstaten.

Ervaringen in de laatste decennia met de overontwik-

kelde verzorgingsstaat hebben ons geleerd dat rigiditeit

op microniveau zal leiden tot slechte economische pres-

taties en instabiliteit op macroniveau, terwijl flexibiliteit

en een vermogen zich aan te passen op microniveau zal

leiden tot betere economische prestaties en stabiliteit op

macroniveau.

Dit punt werd beklemtoond door de voorzitter van

de Amerikaanse Federal Reserve,Alan Greenspan, in een

weinig besproken toespraak die hij enige tijd geleden gaf

in Jackson Hole, Wyoming (25 augustus 2000). In deze

toespraak merkte hij in de hem kenmerkende stijl op dat,

ondanks recente technologische hervormingen, Europa

nog altijd niet in staat leek om het niveau te halen van ‘de

intensiteit van de toepassing van nieuwe technologieën

en de daarmee gepaard gaande stijging in de productivi-

teitsgroei zoals die in de Verenigde Staten waargenomen

kan worden.’ In gewoon Nederlands: Europa dreigt ach-

terop te raken in de overgang naar de nieuwe economie.

Hij gaf een veelzeggende verklaring voor dit ver-

schijnsel: ‘Anders dan men zou vermoeden heeft het ver-

grote gemak waarmee Amerikaanse werkgevers hun

werknemers kunnen ontslaan geleid tot een hogere

arbeidsparticipatiegraad in de Verenigde Staten vergele-

ken met het overgrote deel van onze handelspartners.’

Met andere woorden: Greenspan stelt vast dat de betere

Amerikaanse prestaties in termen van concurrentiever-

mogen een direct gevolg zijn van de grotere flexibiliteit

van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Dit is iets waar wij in

Europa over zouden moeten nadenken. Het herinnert

ons eraan dat zelfs in deze tijden van globalisering de

eigen structuren nog altijd een belangrijke invloed heb-



ben op ondernemersactiviteiten. Het is belangrijker dan

ooit dat we de fundamentele zaken goed doen.

Laat hier overigens geen misverstand over bestaan: ik

ben wel degelijk van mening dat de verzorgingsstaat tot

een van de belangrijkste verworvenheden van onze

beschaving hoort. Er is een brede consensus dat een

samenleving een zekere mate van solidariteit tussen rijk

en arm nodig heeft, ten einde goed te kunnen functione-

ren als een democratische gemeenschap en een vrije

markteconomie. De verzorgingsstaat met haar voorzie-

ningen is de institutionele uitdrukking van die solidariteit.

Maar die staat moet wel op zo’n manier worden vormge-

geven dat het betaalbaar blijft. Met andere woorden, we

moeten een evenwicht vinden tussen doelmatigheid en

gelijkheid - een goede balans tussen de schepping en de

verdeling van welvaart. Men kan van mening verschillen

over de vraag waar het evenwichtspunt gezocht dient te

worden,maar niemand in Europa bestrijdt de idee van de

verzorgingsstaat als een principieel uitgangspunt.

Nog voordat de term globalisering courant werd -

ergens in het midden van de jaren tachtig - was de nood-

zaak van hervorming van de verzorgingsstaat al vastge-

steld. En die landen die met dit karwei van hervormen

vroeg zijn begonnen, hebben nu een betere uitgangs-

positie - zowel in termen van economische groei als in

termen van werkgelegenheid - dan landen die het door-

hakken van deze moeilijke knoop hebben uitgesteld.

Deze hervormingen waren noodzakelijk onafhankelijk

van globalisering, ook om financiële redenen, omdat over-

heden niet door konden gaan met het verhogen van de

staatsschuld.

Is globalisering dan schadelijk voor het milieu? Paul

Krugman schrijft over dit vraagstuk dat

‘(o)ntegenzeggelijk een aantal bossen is omgekapt om de

wereldmarkt te voeden. Maar landen die geen oog heb-

ben voor de milieuaspecten van hun handelen zijn zeer

wel in staat om immense schade aan het milieu te ver-

oorzaken zonder daarvoor enige hulp van multinationale

ondernemingen nodig te hebben - vraag de Oost-Euro-

peanen maar. (…) De duidelijkste voorbeelden van

milieuvernietiging die vandaag plaatshebben in de Derde

Wereld hebben niets te maken met de WTO. De bos-

branden die Zuidoost-Azië jaarlijks in rook hullen, wor-

den aangestoken door landhongerige plaatselijke boeren;
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de gesubsidieerde vernietiging van delen van het Amazo-

ne-regenwoud was oorspronkelijk onderdeel van een

Braziliaanse strategie van naar binnen gekeerde ontwik-

keling. Alles bij elkaar lijkt de integratie van de wereld-

markten, die immers nationale handelingen aan interna-

tionale kritiek bloot kan stellen, eerder tot beter dan tot

slechter milieubeleid te leiden.’

Het is inderdaad van belang, waar het de relatie tus-

sen handel en milieubescherming betreft, te begrijpen

waarom vrijhandel over het algemeen ook positieve

effecten op het milieu heeft. De reden is simpel gezegd

dat het economische groei bevordert.Wanneer mensen

rijker worden, krijgen zij meer aandacht voor zaken als

een schoon milieu - en zij verkrijgen daarmee ook de

middelen om een verantwoord milieubeleid tot uitvoe-

ring te brengen. Dit zou moeten worden aangevuld door

bindende zinvolle internationale afspraken, de schepping

van minimumstandaarden en de ontwikkeling van een

aantal mechanismen met behulp waarvan toepassing kan

worden afgedwongen en sancties kunnen worden opge-

legd.

WTO VOO R V E R D E R E L I B E R A L I S E R I N G

Voordat de WTO-Millennium Ronde aan de orde kan

worden gesteld moeten we ons bezinnen op nut en

noodzaak van de Wereld Handels Organisatie. In de

jaren dertig van de vorige eeuw zakte het systeem van

wereldhandel in elkaar als gevolg van protectionisme en

concurrerende devaluaties. Met, zoals bekend, ramp-

zalige gevolgen: de grote economische depressie en hoge

werkloosheid, leidend tot sociale instabiliteit en politiek

extremisme. Het antwoord van de beleidsmakers van de

naoorlogse periode was duidelijk: dit nooit weer! Sinds

het eind van de Tweede Wereldoorlog heeft vrijhandel,

eerst onder de GATT, later onder deWTO, een bijdrage

van onschatbare waarde geleverd aan de economische

groei en het opkrikken van de levensstandaard, waar

brede lagen van de wereldbevolking van hebben kunnen

profiteren.

Wat betreft de WTO-top in Seattle mag worden

opgemerkt dat de media daarbij onevenredig veel aan-

dacht hadden voor het protest van een paar actiegroe-

pen. In feite was Seattle de uitkristallisering van een

onheilige alliantie. Maar het falen van Seattle kan niet aan



dit protest worden toegeschreven. Veel belangrijker

bleken de onoverbrugbare meningsverschillen van de

belangrijkste onderhandelingspartners.

Vanuit een democratisch perspectief plaatsen deze

actiegroepen ons voor een moeilijk probleem.Hun verte-

genwoordigers zijn over het algemeen zelfbenoemde

woordvoerders en duidelijk door niemand daartoe ver-

kozen. Zij vertegenwoordigen bepaalde deelbelangen - in

sommige extreme gevallen alleen hun eigen belang. Het

zijn daarbij actiegroepen van zeer diverse pluimage.

Niet alle actiegroepen zijn even respectabel of

competent als Amnesty International of Greenpeace.

Sommige van de in Seattle aanwezige groepen behoorden

duidelijk tot de zogeheten lunatic fringe, kleurrijke idioten

als People’s Global Action, een groep die als motto kiest:‘De

WTO doodt mensen.Dood deWTO!’ Onder een dunne

vernislaag van algemeen belang treft men bij de meeste

actiegroepen niet meer aan dan een privé-belang van een

klein segment van de samenleving, waarbij sommige puur

protectionisme voorstaan. Een bijkomende compliceren-

de factor is dat deze actiegroepen vaak tegengestelde

maatschappelijke belangen blijken te vertegenwoordigen.

Wat weer in herinnering moet brengen wat het vitale

belang is van onafhankelijke en democratisch verkozen

volksvertegenwoordigers, die uit de bonte waaier van

meningen en deelbelangen een het algemeen belang die-

nend standpunt moeten destilleren.

Economische groei is geen manna dat uit de hemel

valt. Zij moet worden verdiend door doelmatigheid en

productiviteit te vergroten. Dit wordt aangestuurd door

de grote krachten van mededinging die vrijkomen in het

proces van globalisering. In die zin hebben deze krachten

een positief effect op de lange-termijn-gezondheid van

onze economieën. Zij helpen inefficiënte bedrijven en

bedrijfstakken te elimineren en maken middelen vrij voor

nieuwe kansen voor hoogwaardige industrieën die een

hoge toegevoegde waarde hebben en daarmee op

wereldniveau kunnen meedingen.

Europa is in een goede positie om een actieve rol

te spelen in de globale economie. Over de hele wereld

treffen wij miljoenen, zo niet miljarden mensen die de

goederen en diensten willen afnemen die Europeanen het
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best in staat blijken te produceren. Of in economische

termen: waarvoor wij een comparatief voordeel hebben.

Maar dat wil wel zeggen dat zij in staat moeten zijn om de

aanschaf van deze goederen en diensten te betalen met

geld dat zij hebben verdiend met de verkoop aan ons van

producten waarvoor zij een comparatief voordeel blijken

te bezitten. Ongelukkigerwijs blijken er nog wel veel

obstakels te bestaan. Het is daarom van vitaal belang dat

wij de ingeslagen weg van liberalisering van de wereld-

markten blijven volgen. Het wordt wel gezegd dat het

met liberalisering van de handel is als met fietsen: men

moet blijven voortbewegen om niet om te vallen. Ik denk

dat daar veel waarheid in schuilt.

Wij zouden vast moeten houden aan de agenda voor

de WTO-Millennium Ronde. WTO-onderhandelingen

over diensten en landbouw werden geacht van start te

gaan op 1 januari 2000 als onderdeel van het in deWTO

ingebouwde tijdpad voor nieuwe onderhandelingen

tijdens de Uruguay-ronde.Maar behalve diensten en land-

bouw moet ook vooruitgang worden geboekt op een

groot aantal andere gebieden: de verdere liberalisering

van industriële tarieven, technologische barrières, publie-

ke aanbestedingen, mededinging en investeringen. Daarbij

zouden wij kunnen proberen alle betrokken partijen aan

te zetten tot het spelen van een actievere rol in de

onderhandelingen. Verder zijn er nog enkele meer alge-

mene thema’s die om aandacht vragen, zoals de volledige

deelname van de ontwikkelingslanden in het multilaterale

systeem, de rol van de ‘civil society’ in het werk van de

WTO en het belang van arbeidsstandaarden.

Samenvattend: vrijhandel biedt nog altijd grenzeloze

mogelijkheden voor een wereldwijde fundamentele ver-

betering van de menselijke conditie. De meer ontwikkel-

de economieën, waaronder de EU, hebben een bijzonde-

re verantwoordelijkheid voor de verwezenlijking van het

potentieel van dit proces. Het is van fundamenteel belang

dat daarbij niet wordt gezwicht voor het sirenengezang

van de anti-globalisering.

VoormaligVVD-leider mr.drs. F. Bolkestein is lid van de Europe-

se Commissie.



V A N K ON I N K L I J K E
O N S C H E N D B A A R H E I D E N

M I N I S T E R I Ë L E
V E R A N TWOO R D E L I J K H E I D !

H A N S D I J K S T A L

�
Nu het Koninklijk Huis door huwelijken en

geboortes steeds meer leden gaat tellen, roepen

diverse politici om inkrimping van dit Huis. Hun

motief is dat ministers niet verantwoordelijk kun-

nen zijn voor uitlatingen en handelingen van een

grote schare prinsen en prinsessen. Maar is het

wel zo dat ministeriële verantwoordelijkheid

betekent dat de leden van het Koninklijk Huis

niets kunnen doen of laten zonder dat dit politiek

gedekt moet kunnen worden? Hans Dijkstal

meent van niet. In een rede die hij op 28 april jl.

in de Martinikerk te Groningen uitsprak, heeft hij

aangegeven waarom de ministeriële verantwoor-

delijkheid hier niet van toepassing is.

De koninklijke familie mag zich verheugen in een grote

maatschappelijke belangstelling en veel sympathie. Dat

kan bijna niet anders na zoveel vreugdevolle gebeurtenis-

sen: de geboorte van Anastasia, de huwelijken van

Constantijn en Laurentien en van Bernard enAnnette, en

de verloving van Willem-Alexander en Maxima. Een

kleine schaduw wordt over het geheel geworpen door

de aangepaste viering van Koninginnedag.

De feestelijkheden vormen een goede aanleiding om

nader in te gaan op enkele interessante aspecten van

onze parlementaire democratie en constitutionele

monarchie. Zeg maar kortheidshalve: de relatie tussen de

koning, de ministers, de Kamer en de Grondwet.

Met groot genoegen kijk ik terug op de viering in

1998 van 150 jaar Grondwet van 1848, de basis van onze

huidige grondwet. Als minister van Binnenlandse Zaken
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heb ik die viering destijds aangegrepen om meer aan-

dacht te vragen voor dit belangwekkende document,

daarbij tevens oproepend tot meer discussie over plaats

en inhoud van de Grondwet. Nu zou ik een belangrijk

constitutioneel en actueel thema nog eens vanuit een

historisch perspectief willen bezien, te weten de relatie

tussen de koning en de Tweede Kamer der Staten-

Generaal.

Object is een van de bekendste, doch meestal slecht

begrepen onderdelen van onze Grondwet, namelijk het

huidige artikel 42, lid 2, dat luidt: ‘De Koning is onschend-

baar, de ministers zijn verantwoordelijk’.

M I N I S T E R I Ë L E V E R A N TWOO R D E L I J K H E I D

De term ministeriële verantwoordelijkheid komen we

bijna dagelijks in kranten tegen.Vooral als er iets is mis-

gegaan. Om de term goed te begrijpen moeten we twee

andere staatsrechtelijke principes in de relatie tussen

overheid en parlement voor ogen houden: de informatie-

plicht en de vertrouwensregel. Bewindslieden behoren

het parlement van informatie te voorzien wanneer dat

wordt gevraagd. Kamerleden kunnen een minister om

van alles vragen en het departement vele onderzoeken

laten doen. Een kabinet, iedere afzonderlijke minister,

functioneert bij de gratie van het vertrouwen dat het van

de volksvertegenwoordiging krijgt. De drieslag informa-

tie-verantwoording-vertrouwen is het scharnier in de

relatie tussen de uitvoerende macht en de controlerende

macht.

Ministers lijken tegenwoordig verantwoordelijk te

zijn voor alles, zelfs voor zaken die buiten hun bevoegd-



heden liggen. Het adagium ‘geen verantwoordelijkheid

zonder bevoegdheid, geen bevoegdheid zonder verant-

woordelijkheid’ wordt als theorie omarmd, maar in de

politieke praktijk soms vergeten. Ik ben daar al eerder bij

verschillende gelegenheden op in gegaan. De toegeno-

men keuzevrijheid van burgers lijkt niet altijd gelijk op te

gaan met een in dezelfde mate toegenomen eigen verant-

woordelijkheid. De verouderde gedachte van de ‘maak-

bare samenleving’ - waar grote politieke verantwoorde-

lijkheden bij passen - is nog steeds aanwezig. De vice-

voorzitter van de Raad van State, Tjeenk Willink, signa-

leerde terecht dat de moderne kleine overheid die door

velen wordt bepleit en gesteund, niet overeenkomt met

het beeld dat we vaak blijven hanteren. Hij constateert

een ‘contradictie tussen de opvatting dat de overheid

moet terugtreden en de opvatting dat uiteindelijk de

overheid verantwoordelijk blijft’.

Bij een overheid die overal verantwoordelijk voor is,

hoort een minister die overal op aanspreekbaar is. Zo

kan het gebeuren dat bij ieder maatschappelijk probleem

de ministeriële verantwoordelijkheid wordt aangeroe-

pen.Als er fouten zijn gemaakt behoort de minister af te

treden, lijkt dan de gedachte.

Dit is een levensgroot misverstand. Er mag geen

twijfel over bestaan dat een minister verantwoordelijk is

voor al hetgeen zich binnen zijn of haar bevoegdheid

afspeelt. Of de minister zelf schuldig is aan een bepaalde

misstand is daarbij niet relevant. Het loutere feit van de

bevoegdheid brengt de verantwoordelijkheid mee. De

vraag of een bewindspersoon moet aftreden hangt hier

niet direct mee samen.Het antwoord daarop vloeit voort

uit de vertrouwensregel. De kern daarvan is dat het ver-

trouwen in een bewindspersoon pas is opgezegd en dat

aftreden pas noodzakelijk is, als de meerderheid van de

Tweede Kamer dat uitspreekt.

De leden van de Tweede Kamer zullen zich daarbij

laten leiden door inhoudelijke, bestuurlijke en politieke

overwegingen. Maar ze moeten de verantwoordelijk-

heidsregel goed onderscheiden van de vertrouwensregel.

Het is dus niet de grondwettelijke verantwoordelijk-

heidsregel die de parlementaire machtsbasis vormt om

ministers tot ontslag te dwingen. Ministers traden al af

voor 1848, voordat de ministeriële verantwoordelijkheid

in de Grondwet stond. De vertrouwensregel is de basis
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van de relatie tussen ministers en de parlementsleden.

De verantwoordelijkheidsregel bepaalt de reikwijdte van

die relatie: zaken binnen de kring van de wettelijke

bevoegdheden van de minister.

K O N I N K L I J K E O N S C H E N D B A A R H E I D

De trits van verantwoordelijkheid, vertrouwen en infor-

matie in de relatie tussen kabinet en parlement moet

goed in het achterhoofd worden gehouden bij het twee-

de thema: de koninklijke onschendbaarheid.

De afgelopen maanden zijn we getuige geweest van

uitgebreide berichtgeving en brede maatschappelijke

discussie over de mogelijke trouwplannen van prins

Willem-Alexander. Dat bleek overigens vaker over de

vader van de toekomstige bruid te gaan dan over de

relatie tussen de jonggeliefden zelf.

Velen buiten en enkelen in het parlement wilden van

meet af aan een parlementair debat met het kabinet. Ik

neem aan om de minister-president op zijn ministeriële

verantwoordelijkheid aan te spreken. Kennelijk strekte

die ministeriële verantwoordelijkheid zich naar het oor-

deel van sommigen zelfs uit tot het liefdesleven van de

vermoedelijke troonopvolger, inclusief de bijbehorende

familiaire aspecten.

Men kon zelfs niet wachten op een officiële aankon-

diging. De premier werd verschillende malen naar de

Kamer gehaald om vragen te beantwoorden, vragen die

hij logischerwijs nauwelijks kon beantwoorden. Toen op

30 maart jl. de verloving bekend werd gemaakt en het

kabinet een brief naar de Kamer had gestuurd, vond

direct daarop een Kamerdebat plaats.

Ik heb mij namens de VVD-fractie in die periode

steeds zeer terughoudend opgesteld. De reden voor die

politieke terughoudendheid wil ik graag toelichten. Die is

terug te voeren op onze staatsinrichting zoals die sinds

1848 in de Grondwet is vastgelegd.Vooral op de liberale

interpretatie van de zin ‘De Koning is onschendbaar, de

ministers zijn verantwoordelijk’.

Het typische is dat juist deze zin voor velen de basis

is om het kabinet te ondervragen over aangelegenheden

inzake het Koninklijk Huis. Voor mijn partij is dat niet

evident. Integendeel, wie de geschiedenis kent, weet dat

er een andere achtergrond is.De bedoeling van genoemd

artikel uit de Grondwet is in het geheel niet geweest de



minister-president aan te spreken op zaken omtrent het

Koninklijk Huis.

In het genoemde Kamerdebat paste politieke terug-

houdendheid, omdat slechts zaken van openbaar belang

aan de orde dienden te worden gesteld. Toch bestond

een fractievoorzitter het te vragen of de prins van Oran-

je van het kabinet toestemming had gekregen alvorens hij

op het ijs van de vijver van Huis ten Bosch de hand van

Maxima vroeg. Dat was behalve politiek naïef ook staats-

rechtelijk twijfelachtig. Naïef omdat men toch niet kan

verwachten dat een prins een kabinet om toestemming

vraagt, als hij niet eerst weet wat zijn geliefde zelf vindt.

Twijfelachtig omdat het enige dat staatsrechtelijk en poli-

tiek relevant was, de kwestie is of de prins in aanmerking

wil blijven komen voor de troonsopvolging. En dat bleek

wel uit de aankondiging van een toestemmingswet voor

het huwelijk.

Waarom dan toch die vraag? De reden is dat volgens

een moderne interpretatie alle gedragingen van leden van

het Koninklijk Huis vallen onder de zogenaamde ‘volledi-

ge ministeriele verantwoordelijkheid’. De legitimatie zou

voortkomen uit die ene zin: ‘De Koning is onschendbaar,

de ministers zijn verantwoordelijk’. De minister van

Landbouw voerde het zelfs zo ver door, dat hij meende

politiek verantwoordelijk te worden voor zijn eigen

dochter, nu zij in het huwelijk zal treden met een prins.

Hij stond bij beraadslagingen van het kabinet over de

toestemmingswet op de gang. Daarmee dacht hij zich te

kunnen ‘verschonen’ van politieke verantwoordelijkheid.

Dat is dubbel vreemd. Ten eerste kan een minister zich

nóóit verschonen als hij politiek verantwoordelijk is. Ik

heb dat reeds aangegeven.Ten tweede: waar dacht minis-

ter Brinkhorst dan verantwoordelijk voor te kunnen zijn?

En op welke grond? Nog erger maakte een tv-presenta-

trice van een gerespecteerde journalistieke rubriek het,

toen zij onlangs opmerkte dat alles wat de kroonprins

zegt, voor rekening van de premier komt.

C H R ONO L O G I E

De huidige Grondwet is grotendeels opgesteld in het

zogenaamde ‘revolutiejaar’ 1848. In de negentiende eeuw

waren constituties echte ‘strijddocumenten’. De standen-

maatschappijen van voor de Franse Revolutie waren ver-

leden tijd. Burgers eisten rechten en wilden die vastge-
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legd zien. De Grondwet moest bepalen welke vrijheden

burgers genoten onder gelijktijdige afbakening van de

bevoegdheden van het bestuur, Koning en regering.

Onder het bewind van onze tweede koning - Willem I

werd immers voorgegaan door Lodewijk Napoleon -

bestond geen regeling over de verantwoordelijkheid van

ministers. En toch was er een constitutionele monarchie.

In november 1813, na de val van Napoleon, landde de

zoon van de laatste stadhouder, prins Willem-Frederik

van Oranje-Nassau, bij Scheveningen. Hij vaardigde een

proclamatie uit en zei: ‘Ik ben bereid en vast besloten al

het verledene te vergeven en te vergeten … De oude

tijden zullen herleven en wij zullen aan onze kinderen de

dierbare panden kunnen overmaken die wij van onze

voorouders ontvangen hebben.’

Enkele dagen later verscheen in Amsterdam een

proclamatie ondertekend door afgevaardigden van het

Voorlopig Bewind. Daarin stond dat: ‘(..) de burgerlijke

vrijheid door wetten, door een de vrijheid waarborgende

constitutie, zou verzekerd zijn. Nederland is vrij en Wil-

lem de Eerste Soevereine Vorst van dit vrije Nederland.’

Nederland werd niet zoals vroeger een Republiek met

machtige provinciën, maar een eenheidsstaat met een

moderne grondwet.

De volgende dag aanvaardde de teruggekeerde prins

in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de soevereiniteit. Hij

sprak de betekenisvolle woorden: ‘Ik aanvaard wat

Nederland mij aanbiedt, maar ik aanvaard dat alleen

onder waarborging van een wijze constitutie, die de vrij-

heid tegen mogelijke misbruiken verzekert.’ Dezelfde

maand nam hij, weer middels proclamatie, het bestuur op

zich. In een zogenaamd ‘souverein besluit’ stelde hij een

commissie in om een nieuwe grondwet te ontwerpen. In

maart 1814 keurde een vergadering van vooraanstaande

burgers het ontwerp Grondwet van de commissie goed.

Tot de belangrijkste bepalingen uit deze grondwet

behoorde de afspraken dat de soeverein vorst werd

belast met de uitvoerende macht en dat de wetgevende

macht berustte bij de Souvereine Vorst en de Staten-

Generaal - die vooralsnog uit één Kamer bestond - geza-

menlijk.

Nadat in 1815 bij het Congres van Wenen was be-

sloten dat het Nederlands koninkrijk mede België en

Luxemburg zou omvatten, werd de Grondwet nogmaals



aangepast. De Staten-Generaal bestond sindsdien uit

twee Kamers. De leden van de Eerste Kamer werden

benoemd door de koning. De leden van de Tweede

Kamer werden gekozen door Provinciale Staten. De

leden van de Tweede Kamer kregen het recht van initia-

tief.

Vanaf die tijd kende Nederland dus het twee-kamer-

stelsel, maar het uitvoerend gezag lag uitsluitend bij

de koning en zijn dienaren: de ministers. Van een echte

parlementaire democratie was nog geen sprake. Dat de

Staten-Generaal de regering ter verantwoording zou

roepen was ondenkbaar. Ministers hoefden geen verant-

woording af te leggen over de uitvoering. Zij hoefden

zelfs niet jaarlijks een begroting voor te leggen ter goed-

keuring! En de koning bepaalde de agenda van de toen-

malige ministerraad.

C ON T R A S E I G N

In 1840 kwam daar de eerste verandering in. Aanleiding

was de afscheiding van België. Er was kritiek op de

Grondwet en op de positie van de ministers daarin. In

1840 werd voor het eerst gesteld dat ministers verant-

woordelijk waren ‘voor alle daden door hen als zodanig

verricht of tot welker daarstelling of uitvoering zij hadden

medegewerkt, waardoor de Grondwet of de wetten

mochten geschonden of niet opgevolgd zijn’. Dit was de

eerste vorm van ministeriële verantwoordelijkheid. Het

was nog geen verantwoordelijkheid voor verzuim, of

voor slechte of onbehoorlijke uitvoering. Het ging om

juridische verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid

van ministeriële daden. Koninklijke Besluiten behoefden

sindsdien wel de handtekening van een minister, het con-

traseign.Maar een minister aanspreken op het uitvoerend

gezag, dat immers nog het werkterrein van de Koning

was, kon nog altijd niet.

In 1848 werd de Grondwet ingrijpend gewijzigd. De

druk daartoe nam toe vanuit de buurlanden: de Franse

burgers kwamen in verzet tegen hun koning en in de erf-

landen van de Habsburgse keizer vochten verschillende

volken om het recht op zelfbeschikking. De Nederlandse

koning, inmiddels Willem II, nodigde geschrokken de

Tweede Kamer uit, te komen met wijzigingsvoorstellen

voor de Grondwet. Journalist en staatsrechtkenner Van

Wijnen omschrijft de veranderingen in Nederland van

L i b e r a a l R e v e i l 3 103

1848 als ‘een fluwelen revolutie, die zo voorzichtig was

ingekleed dat een groot deel van de bevolking de beteke-

nis van de verandering van het stelsel nooit begrepen

heeft.’

Sinds dat jaar kennen we die grondwettelijke bepaling

van koninklijke onschendbaarheid en ministeriële verant-

woordelijkheid. Hiermee werden ministers volledig

politiek verantwoordelijk en aanspreekbaar als verant-

woordelijken voor de uitvoerende macht.Maar de koning

niet! - wat een nette manier was om te zeggen dat een

erfelijk koning geen politieke macht behoort te hebben.

Dat recht is voorbehouden aan personen met een demo-

cratische legitimatie. Het was een revolutie in de voor-

zichtige Nederlandse stijl. De koning hield een deel van

zijn vroegere prerogatieven maar (in de woorden vanVan

Wijnen): ‘De macht van de Koning is naar het parlement

verplaatst.’

Thorbecke zei in 1841 in zijn Aantekeningen op de

Grondwet: ‘(..) het gekroonde hoofd [is] niet verantwoor-

delijk voor de daden van zijn regering. (..) Gerechtelijke

onschendbaarheid veronderstelt politieke niet-verant-

woordelijkheid. Mag het publiek in de regeringshandelin-

gen de vorstelijke persoon veroordelen, waar is de rede-

lijke grond om zo het een onrecht of een onwettig feit

betreft, persoonlijke vervolging niet toe te laten? Grond-

wettige onverantwoordelijkheid van de Vorst is het mid-

del om de vrijheid van oordeel over die handelingen te

verzekeren.Waar de eerste niet bestaat, is een van twee

onvermijdelijk: men moet of de hoogste persoon in de

Staat aan dat oordeel onderwerpen, of dit aan banden

leggen.’

Men koos voor het laatste: de koning staat niet ter

discussie. Er was ook geen discussie over het publieke of

private optreden van de koning waarvoor een minister

politiek verantwoordelijk kon worden gehouden.

Het discussiepunt was dat het parlement de regering

kon aanspreken en bevragen. Zoals gezegd, een Grond-

wet was een strijddocument en met dit artikel bevocht

de liberaal Thorbecke het recht van de volksvertegen-

woordiging om Ministers tekst en uitleg te laten geven

over zaken die tot de bevoegdheden van de uitvoerende

macht behoorden. En vanzelfsprekend liet hij de koning

daarbuiten.

Thorbecke maakte met zijn grondwetswijziging



politiek debat mogelijk! De Grondwet van 1814 mar-

keerde de geboorte van de constitutionele monarchie, de

Grondwet van 1848 die van de parlementaire democra-

tie.

Een koning kan slechts koninklijk zijn als hij goed

doet. Onrecht kan en mag nooit uit zijn naam gebeuren.

‘Het Koninklijk individu dat onrecht pleegde, houdt op

Koning te zijn.’ Aldus Thorbecke. In het oorspronkelijke

wetsvoorstel stond zelfs ‘de persoon van de Koning is

onschendbaar’. Op aandringen van de toenmaligeTweede

Kamer werd dat gewijzigd in ‘De Koning is onschend-

baar’. Het ging dus om de functie; het ambt en niet de

private persoon.

Het is dus een misverstand te stellen dat de bedoe-

ling van het bewuste grondwetsartikel was de leden van

het Koninklijk Huis onder de verantwoordelijkheid van

het kabinet te brengen. De bedoeling was een debat op

gang te brengen tussen de uitvoerende macht en de con-

trolerende macht over zaken die tot de bevoegdheden

van de ministers behoren.

K O N I N K L I J K E R U I M T E

De minister-president schreef de Tweede Kamer vorig

jaar dat het koningschap sinds 1848 steeds een andere

invulling heeft kunnen krijgen, aangepast aan staatkundige

en maatschappelijke ontwikkelingen. Nieuwe tijden stel-

len nieuwe eisen aan de wijze waarop de ministeriële ver-

antwoordelijkheid wordt ingevuld. De vraag is, aldus de

minister-president, welke ruimte de koning wordt gebo-

den en hoe de koning die ruimte invult.Wat de premier

niet schreef, was dat het begrip ruimte hier twee beteke-

nissen heeft.Welke ruimte heeft de koning om als lid van

de regering het beleid te beïnvloeden. En welke ruimte

heeft de koning om zich publiek en privaat vrij te bewe-

gen? Rest de vraag: Welke ruimte hebben de overige

leden van het Koninklijk Huis?Want over hun onschend-

baarheid zegt de Grondwet niets.

Een markant moment in deze spanning tussen

koninklijke onschendbaarheid en ministeriële verant-

woordelijkheid ligt nu veertig jaar achter ons. Begin jaren

zestig stelden de ministers van Staat Drees en Oud dat

voor de leden van het Koninklijk Huis een (wat zij noem-

den) ‘afgeleide of indirecte verantwoordelijkheid’ geldt.

Zij waren daarnaar gevraagd door het toenmalige
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kabinet.Maar let op: zij fundeerden hun stelling niet op de

verantwoordelijkheidsregel maar op een van die andere

omgangsregels tussen Kamer en kabinet. Drees en Oud

wezen het kabinet erop de Kamer middels het grondwet-

telijke recht op inlichtingen overal vragen over kan stel-

len, dus ook over aangelegenheden van familieleden van

de koning.

De aanleiding van die vragen lag in de plannen van

prinses Irene - toen nog na prinses Beatrix de tweede in

lijn van opvolging - om in het huwelijk te treden met een

pretendent van de Spaanse troon. Ze was bovendien

katholiek geworden, terwijl traditie voorschreef dat de

Nederlandse koningen protestant zijn.Met deze interpre-

tatie van Drees en Oud was de politiek gelegitimeerd

zich te wenden richting de koningin en haar familie om

mee te spreken over de aangelegenheden van de konink-

lijke familie.

Wat Drees en Oud niet zeiden, maar in de jaren

zestig gemeengoed was, dat het parlement niet overal

vragen over hoeft te stellen. Bijvoorbeeld omdat niet alle

vragen evenzeer politiek relevant zijn. Maar ook omdat

we de privacy van de leden van het Koninklijk Huis heb-

ben te respecteren. Maar wat in de jaren zestig nog

gemeengoed was, is aan het begin van de 21e eeuw niet

vanzelfsprekend. Drees en Oud verklaarden niet alle

koninklijke aangelegenheden tot politiek werkterrein.

Zoals gezegd, ministers lijken tegenwoordig verantwoor-

delijk voor alles. En de afstand tussen Kamer en kabinet is

in vele opzichten kleiner dan ooit. Terughoudendheid is

een eigenschap die bij een modern politicus niet vaak

wordt aangetroffen.

Dat uitspraken van de koning vooraf door het kabi-

net worden bekeken heeft niets met koninklijke

onschendbaarheid of politieke verantwoordelijkheid te

maken, maar alles met vereiste duidelijkheid. Immers,

er is eenheid van regeringsbeleid. De regering dient met

één mond te spreken en de koning is lid van die regering.

Daarentegen zijn zijn of haar familieleden dat niet. En

toch eisen we volledige ministeriële verantwoordelijk-

heid.Maar hoe verhoudt zich dat tot het adagium dat ver-

antwoordelijkheden gepaard dienen te gaan met

bevoegdheden?

De grondwettelijke relatie tussen parlement en de

koning en zijn ministers heeft dus een flinke draai



gemaakt. Werd eerst de publieke macht van de koning

naar het parlement verplaatst, nu lijken ook de privé-rela-

ties van de koning en zijn of haar familie politiek domein

geworden. Maar de regel dat ministers politiek verant-

woordelijk zijn, kan zoals gezegd niet de basis daarvoor

zijn. Het is een veelgemaakte vergissing te stellen dat wat

de leden van het Koninklijk Huis zeggen voor rekening

komt van de premier.

S L O T

Rest mijn slotvraag.Hoe moet de relatie tussen koning en

parlement worden ingevuld in de komende tijd, nu vele

koninklijke kleinkinderen een eigen leven leiden? Is het

wel verstandig het handelen van neven en nichten van de

koning te laten vallen onder iets als ‘volledige ministeriële

verantwoordelijkheid’? Wie dat wenselijk acht, zal daar-

voor een duidelijke bepaling in de Grondwet moeten

voorstellen, er rekening mee houdend dat het om risico-

aansprakelijkheid gaat, en dat de vertrouwensregel zich

onderscheidt van de verantwoordelijksregel. Stel je voor

dat we in de toekomst het vertrouwen in een minister

verliezen vanwege een stukje dat door een jong prinsje is

geschreven voor de schoolkrant.
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DeVVD bepleit terughoudendheid waar het gaat om

de familieVan Oranje-Nassau.Wie de ministeriële verant-

woordelijkheid de huidige, rigide interpretatie blijft geven,

onthoudt de troonopvolger ruimte zijn eigen leven in te

richten en maakt hem, en zijn aanstaande vrouw, juist tot

doelwit van publiek debat!Wie het Koninklijk Huis buiten

de politiek wil houden, moet bepaalde vragen niet stellen

en terughoudendheid betrachten.

Het is de omgekeerde strijd die burgers in de negen-

tiende eeuw vochten voor hun rechten jegens de koning

en zijn bestuurders. Het zijn nu het volk en zijn vertegen-

woordigers die de koning en de familie ruimte, rechten

en vrijheid moeten geven.De liberale hervormingen in de

negentiende eeuw had als doel mensen de vrijheid te

geven om te doen wat ze behoren te doen. Laten we die

vrijheid niet onthouden aan de prins van Oranje en zijn

verloofde, en hen de tijd en rust geven die Hare Majesteit

ze toewenste.

H.F. Dijkstal is voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede

Kamer.



C ON S E R V A T I S M E I S
B E G I N S E L V A S T E P O L I T I E K

J O S H U A L I V E S T R O

�
Een groepje Nederlandse conservatieven strijdt

sinds enige tijd voor herwaardering van traditio-

nele waarden, die in hun ogen onder andere door

het liberalisme in de verdrukking zijn geraakt.

Is voor sommige van deze conservatieven het

liberalisme als zodanig een boosdoener, de con-

servatief Joshua Livestro meent eerder dat de

VVD pas na de jaren zestig verkeerde wegen is

ingeslagen. In de VVD-beginselprogramma’s van

1948 en 1966 herkent hij namelijk wel conser-

vatieve noties. Livestro roept de partij op om

terug te keren tot dergelijke noties en de vrij-

blijvendheid van de jaren zestig van zich af te

werpen. Onderstaande oproep is gebaseerd op

een toespraak die hij op 27 maart jl. hield in een

politiek café, georganiseerd door de afdelingen

Den Haag van deVVD en JOVD.

In het decembernummer van Liberaal Reveil doet de Leid-

se rechtsgeleerde Paul Cliteur een oproep om terug te

keren naar een beginselvaste politiek. Cliteur is uitgespro-

ken helder over het belang van een dergelijke terugkeer

naar de beginselen: ‘een democratie [kan] op de lange

duur alleen functioneren,wanneer daarin beginsel-politiek

wordt bedreven.’1 De kwaliteit van onze democratie staat

dus op het spel, als we Cliteur mogen geloven.

In datzelfde nummer wordt deze oproep door Edwin

van de Haar krachtig ondersteund.2 En Arno Visser,

politiek secretaris vanVVD-leider Dijkstal, roept de partij

in het daarop volgende nummer van Liberaal Reveil op om

het debat over normen en waarden weer te openen: ‘Als

de discussie over normen en waarden niet voorbij is (die

mening ben ik ook toegedaan), zet hem dan voort.’3 Uit

deze bijdragen mag worden opgemaakt dat het gebrek

aan vaste grond in deze door sommigen binnen de VVD
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als een gemis wordt beschouwd en dat er in ieder geval

behoefte aan bezinning op de beginselen lijkt te bestaan.

Niet ten onrechte, zo zal hier betoogd worden. In de

Haagse praktijk leidt een gebrek aan beginselvastheid

soms tot vreemde taferelen, soms ook tot ronduit slecht

beleid. Maar wat heeft tot deze verslapping in de greep

op de eigen beginselen geleid? En is er een remedie?

De kern van het probleem is de vrijwel volledige

capitulatie van de VVD, toch bij uitstek de partij van het

Bildungsbürgertum, voor de culturele beeldenstorm van de

jaren zestig. In andere landen is de afrekening met deze

erfenis van ‘68 inmiddels allang op gang gekomen. Een

heuse anti-revolutionaire, of liever: conservatieve golf rolt

door de westerse wereld.4 In Nederland lijkt vooralsnog

de opvatting te heersen dat men, gelijk koning Knut, deze

golf op het strand van Scheveningen zal kunnen tegen-

houden.De auteur wil deVVD nu juist oproepen om haar

reputatie waar te maken en de surfplank op te nemen om

op de golf van het aanrollende conservatisme terug te

keren tot haar beginselen.

WAA R Z I J N D E B E G I N S E L E N G E B L E V E N ?

In een interessante lezing voor de JOVD afdeling

Den Haag schetste de webmaster van de conservatieve

website www.conservatismeweb.com, René van Wissen

onlangs hoe de VVD bij het opstellen van het beginsel-

programma van 1980 vrijwel volledig capituleerde voor

de modieuze vrijblijvendheid van de jaren ’60 en ’70.5 De

eerste twee beginselprogramma’s, van 1948 en van 1966,

gaven nog duidelijk het beeld van deVVD als een klassiek-

liberale6 en op onderdelen conservatieve partij. In de ver-

klaring van 1980 blijft van de oude beginselen weinig tot

niets meer over. De grote opschudding waar Fukuyama

over spreekt blijkt de VVD niet onberoerd te hebben

gelaten.



Waaruit bestonden deze oude beginselen? Eenheid in

verscheidenheid, dat lijkt het kernthema. Het wordt bena-

drukt in het beginselprogramma van 1966, art. 2: ‘Het

behoort tot de belangrijkste plichten van politieke partij-

en mede te werken aan de staatkundige vorming van de

staatsburgers. Daarbij dienen zij uit te gaan van de op-

vatting dat de Nederlandse staatsburgers in hun verschei-

denheid een eenheid moeten vormen als volk en dat allen

zich dus in de eerste plaats Nederlander en pas daarna

lid van een politieke partij behoren te voelen.’ [Mijn cur-

sivering, JL] Met een verwijzing naar het standaardwerk

van Huizinga wordt voorts opgemerkt dat de partij ook

een cultuurbeleid steunt dat ‘mede ter handhaving van

het Nederlands geestesmerk’ kan dienen (1966, art. 22).

Dit streven naar een handhaving van een de verscheiden-

heid overstijgend bezielend verband valt overigens zon-

der meer conservatief te noemen [con-servare = samen-

bewaren, ofwel: bewaren in een staat van eenheid].

In beide beginselprogramma’s klinkt een sterk

klassiek-liberaal pleidooi voor vrijheid door. Maar dat

pleidooi wordt getemperd door het besef dat vrijheid

verantwoordelijkheid vereist en dat deze verantwoorde-

lijkheid op haar beurt een vermogen tot zelfredzaamheid

veronderstelt: ‘De Partij is er zich van bewust, dat ware

vrijheid alleen bestaanbaar is, indien zij gepaard gaat met

verantwoordelijkheid. Het is de taak der democratie de

voorwaarden te scheppen, waardoor die verantwoorde-

lijkheid tot haar recht kan komen. Daarvoor is in de eer-

ste plaats nodig, dat de zelfstandige kracht in het volk

wordt bevorderd.’ (1948, art. 4) Werkelijke vrijheid ver-

onderstelt dus zelfredzaamheid.

Maar, zo wordt in het beginselprogramma van 1948,

art. 5 duidelijk gemaakt, deze zelfredzaamheid moet niet

leiden tot een soort ‘ieder voor zich’-maatschappij.

Gestreefd wordt ‘naar een evenwicht tussen maatschap-

pelijke en individuele factoren, omdat zij alleen daarin de

mogelijkheid ziet voor de verwezenlijking ener ware vrij-

heid.’ Het zelfredzame individu is dus weliswaar uitgangs-

punt van denken, maar zelfredzaamheid blijkt in deze

meer te omvatten dan alleen de vrijheid van dat individu:

‘(De Partij) ziet de uit het gemeenschapsverband voort-

vloeiende gebondenheid van de individuele mens niet als

een beperking zijner vrijheid, doch als een onmisbare

voorwaarde om die vrijheid rechtens en feitelijk te ver-
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wezenlijken.’ (1948, art. 4) Het vrijheidsbegrip dat men

hanteert is het sociale vrijheidsconcept van de conser-

vatieve denker Edmund Burke, niet de positieve of nega-

tieve vrijheidconcepties die wij kennen van de liberale

filosoof Isaiah Berlin.7 Nergens treft men in deze docu-

menten een pleidooi voor het individualisme dat het

moderne liberalisme lijkt te kenmerken.

Vanuit een besef van het belang voor het individu van

de maatschappelijke samenhang in een vrije samenleving

komt de nadruk dus als vanzelf te liggen op kerninstellin-

gen als het eigendomsrecht (1966, art. 16), school en

universiteit (1966, art. 21) en het gezin (1966, art. 14).8

Deze instellingen bieden een garantie tegen de almacht

van de staat en zijn daarmee onmisbaar voor een vrije

samenleving. Daarnaast spelen instellingen als gezin,

school en vereniging ook een belangrijke rol bij het bij-

brengen van verantwoordelijkheidsbesef en het oefenen

van praktische solidariteit, kortom het proces van karak-

tervorming.Als men, zoals wel gedaan wordt, stelt dat de

wetten de muren van de staat vormen, dan zou men deze

kerninstellingen met evenveel recht de cementmolens

van de samenleving kunnen noemen, waarbij het cement

wordt gevormd door het karakter dat in deze instellingen

wordt ge(re)produceerd.

Het Huis van de Vrijheid kan daarbij evenmin zonder

een stevig fundament.Vandaar de waarde die de beginsel-

programma’s van 1948 en 1966 toekennen aan het Wes-

terse beschavingsideaal. Dit beschavingsideaal is weliswaar

universeel in zijn reikwijdte, maar niet vergeten mag wor-

den dat het een product is van een meer dan drieduizend

jaar Westerse geschiedenis. Daarom valt in artikel 3 van

het programma van 1948 te lezen dat ‘de Partij diep over-

tuigd (is) dat de grondslagen der Nederlandse beschaving

wortelen in het christendom, al moge dit door de onder-

scheidene groepen des volks nog zo verschillend worden

verstaan’. Artikel 3 van het programma van 1966 voegt

aan het christendom de andere pijler van het westerse

beschavingsproject toe, namelijk het klassieke humanisme.

De Partij is ervan overtuigd dat ‘de Nederlandse samenle-

ving bovenal gedragen [wordt] door de geest van chris-

tendom en humanisme. Dat de redelijke beginselen daar-

van aan deWesterse samenleving in het algemeen en aan

de Nederlandse samenleving in het bijzonder ten grond-

slag liggen en dat zij deze behoren te blijven kenmerken.’



Deze nadruk op het belang van de tradities van klas-

siek humanisme en ‘christendom boven geloofsverdeelheid’

(Thorbecke), die overigens duidelijk conservatief in inspi-

ratie lijkt te zijn, dient er tevens toe ontwikkelingen van

‘zedelijke ontworteling en geestelijk nihilisme’ tegen te

houden, ‘opdat de grondslagen onzer samenleving daad-

werkelijk kunnen worden beschermd tegen de gevaren,

die deze, in het bijzonder van de zijde der voorstanders

van totalitaire staatsconstructies, bedreigen’. (1948, art. 3)

Deze morele component van het klassieke liberalisme

mag niet verwaarloosd worden.9 Vrijheid is bepaald niet

hetzelfde als vrijblijvendheid en een gezond plichtsbesef

is dan ook een belangrijke waarborg tegen de zachte

tirannie van de democratische verzorgingsstaat waarover

DeTocqueville schreef in zijn Democratie in Amerika.

K L A S S I E K - L I B E R A A L O F C ON S E R V A T I E F ?

Erfgoed, kerninstellingen, karaktervorming; dat alles met

het oog op de vorming van een vrije samenleving die

gekenmerkt wordt door eenheid in verscheidenheid, zo

zou men de oude beginselprogramma’s kunnen samen-

vatten. Het is soms moeilijk te zien waar hier het klassie-

ke liberalisme ophoudt en het conservatisme begint.

Beide stromingen is het immers te doen om eenheid in

verscheidenheid. Beide benadrukken het belang van de

pijlers van christendom en klassiek humanisme. Beide

erkennen het belang van karaktervorming en de belang-

rijke rol die kerninstellingen als gezin, school en kerk van-

ouds spelen in het proces van karaktervorming. Beide

benadrukken dat het uiteindelijke doel is een vrije samen-

leving met werkelijk vrije individuen.

Maar bij al deze overeenstemming mag niet worden

vergeten dat er ook belangrijke verschillen bestaan.

Conservatisme gaat, veel meer dan zelfs de meest ortho-

doxe klassiek-liberalen, uit van een voorgegeven morele

orde. Op het gebied van de moraal en het menselijk

tekort is het beste eigenlijk al gezegd en geschreven,

aldus de conservatief. We moeten dus vooral niet

opnieuw het wiel willen uitvinden. Liberalen durven niet

met eenzelfde stelligheid over de dingen te spreken en

zijn daardoor makkelijker slachtoffers van de postmoder-

ne twijfel. Voor zover het liberalisme met noties van

plicht werkt, is dit toch vooral de Kantiaanse notie van

een plicht die vooral op zichzelf betrokken is: de plicht
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om de plicht. Maar, zo zal de conservatief opmerken,

zonder een vaste greep op de oude morele schema’s ont-

breekt het ons aan een middel om de werkelijkheid de

maat te nemen. Het probleem is, zoals de Engelse litera-

tor G. K. Chesterton ooit opmerkte over het afnemend

geloof in God, dat als mensen niet langer in God geloven,

ze bereid zijn in van alles en nog wat te geloven.Als niets

waar is, dan wordt al snel alles geoorloofd.

De klassiek-liberaal heeft hier vanouds geen duidelijk

antwoord op, behalve een rotsvast geloof in de vooruit-

gang, wat dat ook moge betekenen. Morgen zal alles

beter zijn, aldus de liberaal. Daar trapt de conservatief

niet in. Het conservatieve mensbeeld is dan ook uitge-

sproken somber. De mens is weliswaar tot het goede in

staat, maar vaak zal blijken dat hij toch vooral tot het

kwade geneigd is. Want dat er kwaad in de wereld

bestaat, daar twijfelt de conservatief geen seconde over.

Hoe anders is dat bij de liberaal (zelfs na Auschwitz, de

Goelag, Rwanda, etcetera). Zoals de Egyptisch-Engelse

conservatieve filosoof Elie Kedourie opmerkt: ‘Any

philosophy worth considering must attempt to account

for the existence of evil in the world.’10 De conservatief

ervaart het liberale gebrek aan inzicht op dit punt dan

ook als een serieus manco.11

Bij al deze verschillen blijft echter overeind staan dat

zowel conservatieve als klassiek-liberale VVD-ers zich

konden baseren op de heldere beginselprogramma’s van

de beginjaren. De programma’s van 1948 en 1966 boden

een solide basis voor het voeren van beginselvaste poli-

tiek.

1 9 8 0 : H E T B R E U K V L A K

Van die solide basis blijft echter weinig tot niets over in

het beginselprogramma van 1980.Naar een kerninstelling

als het gezin zal men in dat document vergeefs zoeken.

Christendom en humanisme zijn geschrapt. Van plichts-

besef spreekt het document nergens, evenmin als van een

streven naar eenheid in verscheidenheid. Er is een obliga-

te verwijzing naar verantwoordelijkheid, maar de kern

van dit nieuwe denken wordt gevormd door wat de jour-

nalist en essayist Marcel ten Hooven heeft omschreven

als de ‘lege tolerantie’: ‘Elke mens is een unieke persoon-

lijkheid, die daarom de mogelijkheid moet hebben zich

met besef van zijn verantwoordelijkheid voor anderen, de



gemeenschap en de omgeving waarin hij leeft, te ont-

plooien naar eigen aard, aanleg en levensovertuiging’, of

‘aangezien hij leeft in een gemeenschap van gelijkwaardige

medeburgers, moet hij de bereidheid hebben anderen te

nemen zoals zij zijn en waar mogelijk met hen samen te

werken ten behoeve van de samenleving.’ (1980, art. 2) In

plaats van de klare taal van de oude beginselverklaringen

hebben we nu wollige therapeutenclichés.

Het Liberaal Manifest uit 1981 is zeer uitgesproken in

zijn waardering van de ontwikkelingen sinds de jaren

zestig: ‘De doorbraak van de jaren zestig was voor som-

migen schokkend, voor anderen een bevrijding. Voor

velen was zij beide. Er is in die jaren veel ballast over-

boord gegaan. De tolerantie is ruimer geworden. Mensen

hebben minder moeite met een gedrag dat afwijkt van

het hunne, het openlijk aangaan van andere samenlevings-

vormen dan het huwelijk wordt aanvaard.Veel wat vroe-

ger werd verstopt blijkt bij daglicht best te verdragen.Wij

kregen de toeschietelijke maatschappij - en die spreekt

liberalen aan.Naast vrijheid zien zij immers verdraagzaam-

heid als een van hun beginselen.’12 (Mijn cursivering, JL)

‘1968 rules OK’, zo zou men dit nieuwe denken

kunnen samenvatten. Uit angst voor onverdraagzaam te

worden versleten zette men de oude beginselen bij het

groot vuil. Het oude ‘eenheid in verscheidenheid’ werd

vervangen door een modieus ‘uit velen een rijke ver-

scheidenheid’ ofwel: het droomhuisje van de multicultu-

rele vrijblijvendheid.Voor de samenhang, zo leek men te

hopen, zorgt de markt wel via de Onzichtbare Hand.

Maar zoals iedere amateur-architect weet is een huis

zonder stevig fundament en zonder cement om de

stenen bij elkaar te houden een uiterst wankel bouw-

werk.

Het is een interessante vraag hoe de VVD in een

bestek van nog geen vijftien jaar, tussen 1966 en 1980, het

vertrouwen in de oude beginselen zo volledig heeft kun-

nen kwijtraken en waarom men zich, soms zelfs vol

enthousiasme, heeft overgeleverd aan de nieuwe vrijblij-

vendheid. Het zou te ver voeren hier een antwoord op

deze vraag te formuleren, al is het zeker een interessante

uitdaging voor wie het wil proberen.13 Ik wil hier volstaan

met de conclusie dat deze omslag in de praktijk niet zon-

der gevolgen is gebleven.
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G E B R E K A A N F UN D AM E N T E N L E I D T T O T

P O L I T I E K E V E RWA R R I N G

Wat voor de samenleving in zijn geheel geldt, namelijk dat

zonder deugdelijk cement en stevig fundament niet goed

aan de toekomst gebouwd kan worden, geldt grosso

modo ook voor de individuele politicus. Zonder een

vaste greep op de beginselen blijken zelfs de meest erva-

ren VVD-ers niet zeker van hun zaak.Twee voorbeelden

ter illustratie.

ON D E RW I J S U I T G A V E N

Neem om te beginnen de discussie over de uitgaven voor

onderwijs. Dit voorjaar zijn we getuige geweest van een

soort publieke veiling, waarin de vakbonden opboden

tegen een VVD minister om de hoogte van de extra uit-

gaven voor zijn ministerie.‘Wij willen 1 miljard extra!’, zo

openden de bonden. ‘Ik wil veel meer!’ was het verras-

sende antwoord van de minister.Daarmee snoerde hij de

bonden de mond en zo werd de minister en met hem de

VVD in de pers als de grote winnaar gepresenteerd.

In de onderhandelingen over de begroting voor het

komende begrotingsjaar deed de minister van onderwijs

zijn belofte aan de vakbonden gestand door bij de minis-

ter van financiën een claim neer te leggen voor vele

miljarden extra. Hij vroeg - en kreeg - inderdaad meer

dan zelfs de bonden in eerste instantie hadden durven

hopen.De extra miljarden voor onderwijsuitgaven bleken

helaas niet genoeg om PvdA-voorman Melkert tevreden

te stellen, maar de minister was er toch in ieder geval in

geslaagd om de PvdA enigszins de wind uit de zeilen te

nemen. Overigens kan daarmee de indruk niet worden

weggenomen dat Melkert, zoals het bekende Engelse

gezegde luidt, in Hermans de beste sociaal-democrati-

sche onderwijsminister heeft gevonden die hij nooit heeft

gehad. Met zulke politieke opponenten heeft de voorman

van de PvdA immers geen bondgenoten meer nodig. De

enkele dreiging met een politieke confrontatie lijkt voor

deVVD al genoeg om bakzeil te halen.

Want wie wint er hier nu feitelijk? De zelfredzaam-

heid waar de oude beginselen over spreken - zie met

name 1948, artikel 4, waar gerept wordt van het belang

van het bevorderen van ‘de zelfstandige kracht in het

volk’ - bestaat bij de gratie van een terughoudende

overheid. Een overheid die tot in de haarvaten van de



samenleving doordringt, tast daarentegen de zelfred-

zaamheid aan. Omdat grosso modo gesteld mag worden

dat extra overheidsuitgaven leiden tot extra overheids-

bemoeienis, zou een minister die zich geconfronteerd

ziet met eisen voor extra overheidsuitgaven moeten dur-

ven beargumenteren dat de overheid niet noodzakelijk

de oplossing voor het gesignaleerde probleem kan leve-

ren en dat overheidsingrijpen het probleem zelfs kan

verergeren. Bij de beoordeling van iedere claim voor

extra overheidsuitgaven zou een VVD-bewindsman een

soort zelfredzaamheidtoets moeten toepassen: draagt

nieuw beleid bij aan het bevorderen van zelfredzaamheid?

In de jaren tachtig waren het opmerkelijk genoeg

conservatieve politici als Ronald Reagan en Margaret

Thatcher die klassiek-liberalen wereldwijd op sleeptouw

namen in hun campagne voor het terugrollen van de staat

en het bevorderen van een nieuwe zelfredzaamheid. Het

zou goed zijn als de VVD als vaandeldrager van de zelf-

redzaamheidsidee in Nederland niet alleen met passie

over het belang van zelfredzaamheid durft te spreken

maar ook met vasthoudendheid dit beginsel in beleid

tracht om te zetten. Het schrikbeeld van waartoe een

liberale partij anders kan verworden, wordt daarbij

gevormd door de Engelse Liberal Democrats, die het

beginsel van zelfredzaamheid volledig aan de kant hebben

gezet en zich hebben omgevormd tot een ouderwetse

sociaal-democratische ‘tax and spend’-partij die pleit

voor hogere belastingen en meer overheidsuitgaven.

HOU D I N G T E N O P Z I C H T E V A N P A L E S T I J N S E

A U T O R I T E I T

Een tweede voorbeeld van verwarring door gebrekkige

greep op de beginselen betreft het ontbreken van funda-

mentele kritiek van de kant van deVVD op de opstelling

van de Nederlandse regering in het conflict tussen de

Israëlische regering en de Palestijnse Autoriteit.Waar de

partij zich in het verleden een steun en toeverlaat van de

staat Israël betoonde, daar lijkt die houding nu te hebben

plaats gemaakt voor een quasi-neutrale houding, waarbij

voor de Palestijnse gebieden een status aparte binnen het

beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking

wordt geaccepteerd.

De oude beginselprogramma’s spreken van het funda-

mentele belang van een gezonde internationale rechts-
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orde (zie 1948, artikel 8 en 1966, artikel 10, waarin de

‘versteviging van de internationale rechtsorde’ als uit-

gangspunt wordt genoemd).Vanuit die beginselen redene-

rend valt het moeilijk uit te leggen waarom deVVD geen

partij wenst te kiezen tussen enerzijds een parlementaire

democratie met waarborgen voor klassieke grondrech-

ten (Israël) en anderzijds een quasi-dictatuur waarin geen

enkele vorm van rechtsbescherming voor andersdenken-

den bestaat (Palestijnse gebieden).

Het behoeft geen verbazing te wekken dat juist

onder toenmalig minister Pronk een aanzienlijke intensi-

vering van de Nederlandse hulp aan de Palestijnse gebie-

den plaatsvond. Wat wel verbazing mag wekken is dat

onder de hoofdverantwoordelijkheid van eenVVD-minis-

ter van Buitenlandse Zaken dit beleid onkritisch wordt

voortgezet en dat de Palestijnse gebieden nu zelfs op de

zogeheten ‘17+4’-lijst van Ontwikkelingssamenwerking

prijken.Terwijl er toch bewijzen bestaan dat de Palestijn-

seAutoriteit in geen enkel opzicht voldoet aan de criteria

van ‘goed bestuur’ zoals die zijn opgesteld door de minis-

ter van Ontwikkelingssamenwerking in de herijking in het

proces van landenkeuze voor bilaterale hulp.De Palestijn-

se Autoriteit is feitelijk een dictatuur, er bestaan daar-

naast sterke aanwijzingen dat de Palestijnse Autoriteit

terroristische activiteiten sponsort14 en het is in ieder

geval duidelijk dat de mensenrechten in de onder verant-

woordelijkheid van de PalestijnseAutoriteit staande Pale-

stijnse gebieden op fundamentele wijze worden geschon-

den.15

De minister geeft dit desgevraagd ook toe, maar zegt

erop te vertrouwen dat ‘juist specifieke aandacht voor dit

thema in het kader van de ontwikkelingsrelatie met de

Palestijnse Autoriteit een effectieve bijdrage kan leveren

aan een betere mensenrechtensituatie’.16 Met andere

woorden: de minister erkent dat de Palestijnse Autoriteit

inderdaad niet voldoet aan de criteria van ‘goed bestuur’,

maar de Palestijnse gebieden worden toch op de lijst

gehandhaafd omdat de minister er van overtuigd is dat de

Palestijnse Autoriteit wellicht ooit in een eerlijk gesprek

op andere gedachten gebracht kan worden. Maar geldt

hetzelfde niet voor iedere andere schurkenstaat die op

basis van dezelfde criteria een plek op de lijst geweigerd

is? Het vermoeden rijst dat iets heel anders dan de

kwaliteit van het bestuur in de Palestijnse gebieden de



doorslag heeft gegeven voor de toekenning van een bij-

zondere status.

EenVVD met een duidelijker greep op de oude begin-

selen zou ongetwijfeld hebben benadrukt dat een gedeeld

cultureel en historisch erfgoed (het oude artikel 3 van

zowel 1948 als 1966) en gedeelde waarden (1948, artikel

8, 1966, artikel 10) Israël tot een natuurlijke bondgenoot

maken en dat nauwe samenwerking met de Palestijnse

Autoriteit om diezelfde reden veel minder voor de hand

ligt. Nu mogen conservatieve pleidooien voor traditie

nimmer leiden tot onkritische toepassing van de oude

beginselen. Culturele verbondenheid mag kritiek op

onderdelen van Israëlisch beleid niet in de weg staan.

Maar die kritiek mag nimmer leiden tot het doorsnijden

van de oude banden. De culturele verbondenheid en de

vriendschap die daarop is gebaseerd behoren de blijven-

de basis te vormen van alle betrekkingen met de staat

Israël en haar burgers.

Nu vormde voor deVVD in de internationale betrek-

kingen naast culturele verbondenheid ook koude bereke-

ning altijd een belangrijk uitgangspunt (zie bij voorbeeld

1966, artikel 11, waarin eenzijdige ontwapening resoluut

van de hand gewezen wordt). Alle pleidooien voor een

internationale rechtsorde werden traditiegetrouw inge-

bed in pleidooien voor een robuuste defensiepolitiek

(zie met name 1948, artikel 9). Op basis van een realisti-

sche benadering zou een politiek pact met de Palestijnen

wellicht kunnen worden gerechtvaardigd (met als oog-

merk de stabiliteit in de regio te waarborgen). Maar de

onkritische opstelling van de Nederlandse regering

tegenover de Palestijnse Autoriteit doet niet zozeer

realistisch als wel modieus utopisch aan.

Arafat was een van de jeugdhelden van de radicale

chic die tegenwoordig de ministeries van Buitenlandse

Zaken van landen als Duitsland en Engeland bezet houdt.

Men denke daarbij bijvoorbeeld aan de foto’s die onlangs

in Der Spiegel afgedrukt werden van een jonge Joschka

Fischer die aan het eind van de jaren ’60, samen met

onder andere de later wegens moord veroordeelde Black

Panther-leider Eldridge Cleaver, tijdens een PLO congres

in Algiers met gebalde vuist een saluut brengt aan voor-

zitter Arafat. Denk ook aan de Palestijnensjaaltjes die

voor een hele generatie activisten een symbool van poli-

tiek engagement vormden. De Palestijnen verdienden in
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de ogen van deze radicale generatie een serieuze kans

om een staat te bouwen waar de oude idealen wél ver-

wezenlijkt konden worden.

Voormalig redacteur van De Groene Amsterdammer

Maarten van Dullemen merkte, terugblikkend op de jaren

’70 op dat ‘we een sterke behoefte (hadden) om te gelo-

ven dat het èrgens kon, dat èrgens het socialistische para-

dijs werkelijkheid werd gemaakt’.17 Die behoefte is wel-

licht gedemarxificeerd,maar zij bestaat nog altijd.De idee

van een zelfstandige Palestijnse staat lijkt het zoveelste

droomproject van de radicale chic. Dat de VVD mede-

werking verleent aan de verwezenlijking van deze droom

dient dan ook bevreemding te wekken.

C ON S E R V A T I S M E A L S P A D OMHOO G

Op een aantal beleidsterreinen blijkt de VVD dus enigs-

zins de weg kwijt te zijn. Het gebrek aan beginselvastheid

begint zich hier steeds duidelijker te wreken. Hoe valt dit

proces te keren? Hoe keert men terug naar de beginse-

len die wellicht de vaste grond kunnen bieden van waar-

uit men tot een herkenbare politiek kan komen? Drie op

het eerste gezicht eenvoudige recepten bieden hiervoor

wellicht uitkomst: kijken en vergelijken, studie van het

Westerse erfgoed en overdenken van de menselijke con-

ditie.

Door eenvoudig te kijken en te vergelijken kan de mens

immers al vaststellen dat bepaalde dingen in praktijk nu

juist wel, andere dingen helemaal niet werken. Eerder werd

al genoemd het gedoogbeleid op het gebied van drugs,

waarvan bij nadere studie vrij eenvoudig valt vast te stellen

dat het veel meer problemen veroorzaakt dan het oplost.

Nadere studie leert ons nog een veelheid van andere inte-

ressante zaken, bijvoorbeeld dat het ouderwetse huwelijk

voor ouders en kinderen waardevoller en stabieler blijkt

dan alle alternatieve samenlevingsvormen. Dat karakter-

vorming niet zonder sterke kerninstellingen als gezin,

school en vereniging kan en dat een tekortschietende

karaktervorming tot een toename van allerlei maatschap-

pelijke problemen, van werkloosheid tot criminaliteit, kan

leiden. En dat het ondermijnen van noties van autoriteit

leidt tot toenemende eigenrichting in het maatschappelijk

verkeer, van disciplineproblemen op school tot geweld in

het verkeer, bijvoorbeeld de spectaculaire toename van het

aantal geweldplegingen tegen tram- en treinconducteurs.



Naast de studie van recht en economie zoudenVVD-

ers zich dus ook meer bezig moeten gaan houden met

sociologisch onderzoek. Daarnaast zou de studie van de

geschiedenis en dan met name de geschiedenis van het

westerse beschavingsproject een belangrijke bijdrage kun-

nen leveren aan het vergroten van het begrip van het in

de sociologische studies geconstateerde. Bij nadere stu-

die blijkt namelijk dat veel van de problemen waarmee

wij ons nu geconfronteerd zien veel minder uniek zijn

dan wij wel denken. Ook onze voorvaderen hebben met

het vraagstuk van hoe eenheid in verscheidenheid te

creëren geworsteld. Van hun oplossingen (en van hun

fouten) kunnen wij ongetwijfeld nog veel leren.

Daarnaast levert een dergelijke historische vergelij-

king wellicht ook nadere inzichten op met betrekking tot

ons denken over de menselijke conditie. Sommige proble-

men zijn blijkbaar van alle tijden en dus zelfs met het best

denkbare beleid en alle beschikbare middelen niet uit te

roeien. Menselijk egoïsme kan soms productief zijn, maar

zorgt even zo vaak voor problemen. Menselijke zwakhe-

den kunnen zelfs de meest rechtvaardige orde uiteinde-

lijk tot chaos doen vervallen.Menselijke trots blijkt zowel

stuwende als ontwrichtende kracht. In het verleden is

veel nagedacht over het menselijk tekort (de leer van de

hoofdzonden, de fenomenologie van het kwaad) en over

de manier waarop de mens, in het volle besef van zijn

tekortkomingen, kan proberen tot een goed bestaan te

komen (de klassieke deugdenleer). De verzamelde wijs-

heid op dat gebied is nog altijd beschikbaar in de vorm

van de grote teksten, van Platos Politeia tot de Tocquevil-

les Democratie in Amerika.

Met behulp van deze zoeklichten - sociologie,

geschiedenis en ethiek - zal het pad naar boven, terug

naar de beginselen, uiteindelijk weer gevonden moeten

worden. Deze grote zoektocht is inderdaad, zoals de

essayist Ronald Havenaar onlangs vaststelde, een bij uit-

stek conservatieve bezigheid.18 Wie binnen de VVD

beginselvaste politiek wil bedrijven moet dus welhaast

conservatief zijn.19

Dat wil overigens niet zeggen dat ik verwacht dat de

VVD haar klassiek-liberale veren zal afschudden. In tegen-

deel, de VVD moet juist durven trouw te zijn aan haar

beginselen. Ik meen dat conservatieven daarbij een con-

structieve rol kunnen spelen.Het is als met het weerhuis-
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je.De conservatief ziet hoofdzakelijk de regen, de liberaal

vooral de zonneschijn. Het is wellicht wat gechargeerd,

maar het is een bruikbare beeldspraak, omdat de werke-

lijkheid leert dat de twee stromingen binnen de VVD al

sinds de oprichting in één en hetzelfde huis leven zonder

zich al te zeer van elkaar bewust te zijn. Ik zou zelfs ver-

der willen gaan en stellen dat een succesvolle VVD het

conservatisme wel degelijk nodig heeft, niet alleen als gids

in de zoektocht naar de oude beginselen, maar ook als

een soort permanente reality check.
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L I B E R A L E E V O L U T I E E N
N E O - C O N S E R V A T I E V E R E V O L U T I E

U R I R O S E N T H A L E N J E R O E N D E V E T H

�
Nederlandse neo-conservatieven, zoals Joshua

Livestro in het voorgaande artikel, breken een

lans voor bepaalde instituties zoals het gezin, de

school en de kerk. Burgers zouden in deze instel-

lingen deugdzaam leren leven. Maar staan de

genoemde instellingen wel altijd garant voor de

deugden die neo-conservatieven aanprijzen? Uri

Rosenthal en Jeroen de Veth hebben hier zo hun

twijfels over. De neo-conservatieven die zich zo

graag op Burke beroepen, zouden er huns inziens

goed aan doen ook diens evolutionaire perspec-

tief over te nemen. Dan zouden zij geen statische

maatschappij beheerst door instellingen aanprij-

zen,maar oog krijgen voor het belang van de vrij-

willigheid waarop sociale verbanden dienen te

berusten.

De neo-conservatieven timmeren aan de weg. Met verve

presenteren zij hun deugden: nederigheid, vrijgevigheid,

kuisheid, zelfbeheersing, matigheid, moed en medeleven.

De lijst met deugden appelleert aan de gevoelens van

degenen die denken dat de huidige samenleving per

definitie het volstrekte tegendeel daarvan vertegenwoor-

digt; de maatschappij van nu als toonbeeld van overmoed,

mateloosheid, geilheid, ongebreidelde hebzucht, lafheid en

egotisme. De neo-conservatieven willen het individu uit

zijn isolement verlossen.‘De individualisering... heeft in de

praktijk geleid tot het ondermijnen van de kerninstituties:

het huwelijk, de kerk, de vereniging, de school en de uni-

versiteit.’1 Ze vinden dat de liberale politieke stroming in

ons land haar oorspronkelijke gedachtegoed verkwanseld

heeft onder invloed van de nieuwlichterij van de jaren

zestig en zeventig.

Van onze kant hechten wij aan individuele vrijheid en

individualisering. Daarbij moeten eigen verantwoordelijk-
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heid, het verantwoording nemen voor wat men doet, niet

wat men wil of zegt te zullen doen, centraal staan.Voor

ons zijn en blijven instituties en collectiviteiten vrijwillige

sociale verbanden en staat het principes van de vrije toe-

en uittreding buiten kijf.Wij vinden dat liberale beginselen

als ‘pacta servanda’ - het nakomen van afspraken en

regels - zich in wezen oriënteren op de belangrijkste

normen en waarden in onze samenleving: het sociale con-

tract.2

T H O R B E C K E E N B U R K E

De neo-conservatieven hebben zich verenigd onder de

naam van de conservatieve denker Burke.Van hem valt te

zeggen dat hij buitengewoon reflectief, evolutionair en

prudent was. Burke verzette zich niet tegen deVerlichting

en de Franse Revolutie, maar wees de excessen van de

revolutie af.Hij voorzag al in 1790 hoe de idealen van vrij-

heid, gelijkheid en broederschap zouden afglijden naar de

Jacobijnse dictatuur van het Comité de Salut Public.

Burke was allerminst een bewonderaar van het absolutis-

me. Hij had geen principiële bezwaren tegen de parle-

mentaire democratie, maar keerde zich met kracht tegen

grootscheepse interventies in evolutionaire historische

processen. Burke zette zich ook niet af tegen rationeel

denken en handelen. Hij zag de rede en redelijkheid en

rationaliteit wel als manifestaties van wat in de histori-

sche loop der dingen besloten ligt.3 De Nederlandse libe-

raal Thorbecke leek in die zin op Burke. In zijn dagen was

geleidelijke verandering noodzakelijk, wilden de veran-

derde opvattingen in de samenleving niet leiden tot revo-

luties zoals die zich hadden voorgedaan in landen om ons

heen en die door hem zo werden gevreesd.‘InThorbeck-

es opvatting bevatte de geschiedenis tal van elementen

die voor het heden en voor de toekomst waardevol

waren. Hij koesterde het waardevolle van het bestaande,



maar was daarmee niet behoudzuchtig.’4

Het is verleidelijk nu uitvoerig in te gaan op de

denkbeelden van de neo-conservatieven en omstandig

aandacht te besteden aan de geschriften van de Burke-

stichting.Maar dat zou een merkwaardig beeld opleveren.

Want de discussie zou zich dan toespitsen op die neo-

conservatieve denkbeelden, met als gevolg dat de ele-

mentaire uitgangspunten van het liberalisme uit beeld

zouden verdwijnen of slechts vanuit een defensieve posi-

tie aan de orde zouden komen. Het is dan ook beter om

bij die uitgangspunten te beginnen en die te vergelijken

met wat vanuit neo-conservatieve hoek wordt opge-

merkt.

IND IV IDUELE VR I JHE ID EN INDIV IDUAL I SER ING

De individuele mens en de individuele vrijheid zijn voor

liberalen van ultieme waarde. Het spreekt voor zich dat

de vrijheid van het individu begrensd wordt door de vrij-

heid van andere individuen. En ook dat individualiteit en

individueel denken en handelen geen gedoogde ondeug-

den zijn, maar integendeel bijdragen aan de beschaving en

aan het maatschappelijk welzijn.5 John Stuart Mill vroeg in

dit verband ook aandacht voor creativiteit en originaliteit

- waarden die alleen kunnen gedijen in een samenleving

die de individuele vrijheid koestert.6 Bolkestein heeft het

treffend verwoord: ‘Socialisten en conservatieven dragen

de collectiviteit hoog in het vaandel. Liberalen willen dat

de mensen concurrerende individuen worden die zich

een weg kunnen banen in de wereld en zich weten te ver-

zetten tegen de staat. Voor de eersten is stabiliteit het

ideaal, voor laatstgenoemden dynamiek.’7

Dat de individuele mens en de individuele vrijheid van

ultieme waarde zijn, wordt men zich doorgaans pas

bewust als men zich in een samenleving bevindt waar dat

niet het geval is, waar de collectiviteit domineert en het

individu op het tweede plan komt.We hebben in ons land

als het ware, en dan nog slechts tot op zekere hoogte,

gemakkelijk praten. Het valt op dat individualisering in

ons land negatieve associaties oproept. Neo-conservatie-

ven spelen daarop in.Zij stellen individualiteit en individu-

alisering voor het gemak gelijk met verminderd norm-

besef, onverantwoord gedrag en het nastreven van zelf-

zuchtig eigenbelang. Feit is dat hierover veel verhalen de

ronde doen. Zowel primaire als secundaire sociale
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relaties zouden ten gevolge van de individualisering

onder druk staan. Bij primaire relaties gaat het dan om

thuisrelaties en om de zorgrelaties tussen volwassenen

en kinderen, bij secundaire relaties om het lidmaatschap

van groepen, verenigingen en organisaties.

Over thuis- en zorgrelaties is het nodige te doen, in

het bijzonder waar het de rol van het gezin en het huwe-

lijk voor het leven betreft. Er mogen dan aanwijzingen zijn

dat kinderen die opgroeien in een stabiel gezin, later rela-

tief weinig in de problemen komen, maar daarmee is nog

lang niet alles gezegd. Zo bestaat onder gezinssociologen

onenigheid over de vraag of kinderen wel beter af zijn in

een gezin waar de ouders voortdurend ruzie hebben en

om de kinderen een scheiding uit de weg gaan. In Neder-

land voert dit terug naar de conformistische tijd van de

verzuiling waarin kinderen moesten lijden onder de

koude oorlog van hun ouders.De verminderde betekenis

van het ene huwelijk voor het leven blijkt bovendien

allerminst synoniem te zijn met een opeenstapeling van

vluchtige relaties en ‘fooling around’. Recent onderzoek

wijst in de richting van wat gezinssociologen seriële

monogamie noemen: meer monogame relaties geduren-

de het leven. Daarover kan men uiteraard zeer verschil-

lend oordelen, maar het is in elk geval wat anders dan

zomaar onverantwoord gedrag en het najagen van zelf-

zuchtig eigenbelang.

Kijken we vervolgens naar secundaire sociale relaties.

In de Verenigde Staten heeft de politicoloog Putnam de

bestsellerslijst gehaald met zijn inderdaad fascinerende

boek Bowling Alone: ‘Once we bowled in leagues, usually

after work; but no longer … more.’8 De Amerikanen

doen steeds meer aan sport, maar dat gebeurt alsmaar

minder in verenigingsverband. Putnam weet ook aanne-

melijk te maken dat sociale contacten in de Verenigde

Staten in menig opzicht vluchtiger zijn en korter duren

dan voorheen. Maar hoever gaat dit, en geldt het ook bij

ons? In ons land blijken nog altijd miljoenen individuen

aan het verenigingsleven deel te nemen en vrijwilligers-

werk te doen. Zij het dat ze tegenwoordig voor dat laat-

ste wel hun eisen stellen. Het is niet meer zo dat ze op

elk moment dat de beroepskrachten hen voor vrijwillig

werk oproepen, meteen klaar staan. De vrijwilliger wil

van tevoren weten waar hij aan toe is. Dat is toch niet

teveel gevraagd?9



V E R A N TWOO R D I N G S E T H I E K

Individuele vrijheid impliceert individuele verantwoorde-

lijkheid. Individualisering mag ook volgens liberalen niet

gelijkgesteld worden met gebrek aan verantwoordelijk-

heidsbesef. Het gaat bij de individuele verantwoordelijk-

heid om wat Max Weber verantwoordingsethiek heeft

genoemd - dus niet gezindheidsethiek. De mens draagt

verantwoordelijkheid voor wat hij doet, niet voor wat hij

zegt te zullen doen of voor wat hij mogelijk zou willen

doen. Het gaat er niet om, dat de mens goed is, maar dat

hij goed doet. Discussies, debatten en geschriften over

verantwoordelijkheid en deugdzaamheid hebben minder

betekenis dan verantwoordelijk en deugdzaam handelen.

Normen en waarden, waaronder begrepen verantwoor-

delijkheidsbesef en deugdzaamheid, leert de mens niet

vanzelf; ze worden van generatie op generatie en tussen

mensen van dezelfde generatie overgedragen. In een

liberale samenleving leert het individu eigen verantwoor-

delijkheid te dragen en leert het individu dat het zich

niet voortdurend kan verschuilen achter de collectieve

abstracties van systemen, organisaties en instituties.

De introductie van de neo-conservatieve deugden

staat haaks op de verantwoordingsethiek. De neo-

conservatieven menen dat op het gebied van de moraal

alles al is bedacht. Het onderscheid tussen goed en

kwaad is een bestaand gegeven. Zij postuleren dat de

mens die zich bekent tot de deugden aan de goede kant

van de streep staat. Zij leggen ook in hun geschriften,

wellicht onbedoeld, de nadruk op de gezindheid. De

empirische fundering - feitelijk gedrag - staat veel minder

op de voorgrond. De neo-conservatieven lopen boven-

dien weg voor de consequenties van hun deugden. Zo

kan individuele spaarzaamheid op microniveau vanwege

onderbesteding uiteindelijk leiden tot de teloorgang van

de economie: de welbekende spaarparadox. Dat doet in

deze consumptieve tijden wat vreemd aan, maar het kan

zo weer anders zijn.

V R I JW I L L I G E S O C I A L E V E R B A N D E N

In het liberale denken staat de vrijwillige onderlinge

binding tussen mensen centraal. De samenleving is een

contractsamenleving. De burgers binden zich via het

sociale contract aan de overheid.Hun onderlinge verhou-

dingen regelen zij eveneens op vrijwillige grondslag.
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Vanuit het liberale perspectief zijn groepen, organisaties

en instituties primair vrijwillige sociale verbanden. Dat

geldt voor bedrijven maar evenzeer voor maatschappe-

lijke organisaties en instellingen. Hirschman beschrijft de

positie van het individu in maatschappelijke en politieke

verbanden aan de hand van drie kernbegrippen: loyaliteit,

kritiek en uittreding - ‘loyalty, voice, exit’.10 Liberalen

zullen bij toetreding tot een maatschappelijk of politiek

verband het daarbij passende contract eerbiedigen en

zich derhalve aan de regels houden. Zij zullen zich zo

nodig laten horen en discussie, kritiek en protest tegen

een verkeerde koers niet uit de weg gaan. En verreweg

het belangrijkst: zij hechten, naast de vrijwillige toe-

treding, ook in hoge mate aan het beginsel dat zij vrij zijn

om uit te treden. Zij zijn vrij om de groep of institutie

waarvan zij deel uitmaken, te verlaten.

Gaat het om de samenleving en het staatsverband, dan

moet er voor de vrijwillige toetreding natuurlijk een inge-

nieuze kunstgreep aan te pas komen. Er wordt ons bij

geboorte immers niet gevraagd of wij ons tot het burger-

schap in samenleving en staat willen bekennen.Vandaar dat

hiervoor Locke’s notie van stilzwijgende instemming

wordt aangewend: de fictie dat we ons tot nader order

schikken in het lidmaatschap van de sociale en politieke

orde.11 Maar nadien zijn we vrij om desgewenst uit te

treden.We kunnen zo nodig het land waar we geboren en

getogen zijn, verlaten.We zijn vrij om ons lidmaatschap van

groepen, organisaties en instellingen waartoe we behoren,

op te zeggen - uiteraard binnen de regels en voorwaarden

die we bij toetreding uit vrije wil aanvaard hebben.

Specifieke instituties hebben in een liberale samen-

leving geen streepje voor. Ze moeten door de vrije wil

van individuen tot stand komen en hun bestaansrecht

ook voortdurend door het lidmaatschap van vrije indivi-

duen bewijzen. Daarom kunnen ze ook geen publiek-

rechtelijke taken toebedeeld krijgen. Een liberale samen-

leving onderscheidt zich daarin bijvoorbeeld van de chris-

ten-democratische sociale orde. Volgens de christen-

democratische leer zijn groepen en instituties onderdeel

van een organisch geheel en krijgen ze om die reden ook

publiekrechtelijke functies toebedeeld, zoals in de

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. In zo’n organisch

geheel maken vervolgens individuen, of zij het willen of

niet, deel uit van groepen en instituties.Dat zal individuen



in de liberale samenleving niet gebeuren; die hebben de

vrijheid te kiezen voor toe- en uittreding.

Liberalen hechten zo aan het beginsel van vrije toe-

en uittreding, omdat ze maatschappelijke organisaties en

instituties niet alleen op hun goede bedoelingen maar

ook op hun daadwerkelijk functioneren beoordelen.

Organisaties en instituties dienen in de praktijk lang niet

altijd maatschappelijke belangen. Hun interne werkwijze

staat vaak genoeg de behartiging van het maatschappelijk

belang in de weg.Uit de organisatieleer kennen we onder

meer de ijzeren wet van de oligarchie: in elke organisatie

zal vroeg of laat een kleine groep het voor het zeggen

hebben.12 En van zowel organisaties als instituties - zoals

de kerk - weten we dat ze van middel tot doel in zichzelf

kunnen verworden. Dat wil dan zeggen dat ze de waar-

den waarvoor ze ooit stonden, uit het oog verliezen.

Instituties kunnen zo in zichzelf opgaan dat ze zich ont-

wikkelen tot ‘totale instituties’ - dus verbanden waarin

het individu en de vrije wil volkomen ten onder gaan.13

Hier ligt een wezenlijk verschil van inzicht en bena-

dering tussen liberalen en de neo-conservatieven. Neo-

conservatieven leggen de nadruk op de betekenis van een

aantal met naam en toenaam genoemde instituties: het

gezin, de school, de universiteit, de kerk. Ze bezingen,met

zoveel woorden, de lof der instituties. Zolang zij dat in

abstracto doen, is daar weinig tegenin te brengen. Maar

zodra het om de overdracht en ontwikkeling van concre-

te normen en waarden gaat, ligt dat anders. Dan komt

immers ook de vraag op naar de inhoud van die normen

en waarden, en niet te vergeten naar de wijze waarop de

overdracht van normen en waarden in die instituties

plaatsheeft. Laten we een aantal neo-conservatieve deug-

den in herinnering roepen: nederigheid, vrijgevigheid, zelf-

beheersing, matigheid, medeleven. Laten we die deugden

vervolgens relateren aan de instituties die door de neo-

conservatieven gekoesterd worden.Als we die instituties

dan in concreto bekijken, kunnen we alleen maar consta-

teren dat ze in de geschiedenis bepaald niet garant heb-

ben gestaan voor de verwezenlijking van nederigheid,

zelfbeheersing, matigheid en medeleven. Het ene familie-

stelsel wel, het andere niet. Sommige onderwijsinstellin-

gen wel, andere absoluut niet. Sommige klerikale institu-

ties wel, andere eerder het tegendeel. Niet voor niets

heeft Coser het op grond van zorgvuldig institutioneel
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onderzoek ook over zogeheten ‘begerige instituties’.14

We zouden natuurlijk kunnen afspreken ons te bepalen

tot die instituties die het algemeen welzijn dienen. We

zouden instituties ook kunnen herdefiniëren als de

omvattende normatieve fundering - de gemeenschappe-

lijke noemer van de samenleving. Maar dat heeft weinig

zin omdat het dan nog slechts om een utopische con-

structie gaat. Als het ergens echt en werkelijk aan toe

gaat, is dat wel in het gezin.We sturen onze kinderen niet

naar het instituut voor normen en waarden, maar naar

school.Academici kennen het verschil tussen de machts-

vrije academische communicatie en de zoveel minder

florissante praktijk van het wetenschappelijk onderwijs

en onderzoek. En door de kerken wordt niet altijd op-

geroepen tot nederigheid en matigheid, laat staan dat ze

zich altijd daarnaar gedragen.

In tegenstelling tot de neo-conservatieven behouden

liberalen zich derhalve het recht voor de instituties

kritisch te bejegenen en wensen ze het recht tot vrije

toe- en uittreding niet prijs te geven. Ze willen institu-

tionele keuzevrijheid. Sterker nog, als ze volwassen zijn

willen ze zelf kunnen bepalen of ze willen toetreden tot

de neo-conservatieve instituties.

P A C T A S E R V A N D A , R E G E L S N A L E V E N

Neo-conservatieven kritiseren met zoveel woorden de

leegte van het liberale bestaan in deze nieuwe eeuw. Zij

betreuren het dat de christelijke grondslag van de libera-

le beginselen, ooit overgenomen uit het programma van

de Partij van deVrijheid, geleidelijk aan plaats heeft moe-

ten maken voor een wat minder pregnante formulering:

‘Elke mens is een unieke persoonlijkheid, die daarom de

mogelijkheid moet hebben zich met besef van zijn eigen

verantwoordelijkheid voor anderen, de gemeenschap en

de omgeving waarin hij leeft, te ontplooien naar eigen

aard, aanleg en levensovertuiging.’15 Daarachter gaat

onbehagen schuil over de ogenschijnlijke leegte van de

liberale uitgangspunten. Die liberale uitgangspunten zou-

den het afleggen tegen de neo-conservatieve deugden.

De neo-conservatieven moeten oppassen met forse

beweringen. Ze krijgen van verschillende kanten het ver-

wijt dat hun deugden procedureel van aard zijn en daar-

door geen inhoudelijke omschrijving van het goede leven

geven.16 Maar belangrijker is dat wie tegenwoordig de



liberale uitgangspunten serieus neemt, al meer dan

genoeg te doen heeft.

Laten we het voorbeeld nemen van een liberaal uit-

gangspunt dat nog niet aan de orde is geweest: de be-

vordering van de rechtsstaat, respect voor regels, het

nakomen van afspraken. Dat zijn op het oog stuk voor

stuk procedurele normen. Neo-conservatieven zullen ze

al gauw als een typische illustratie van de liberale leegte

opvatten. Ze zullen zeggen: ‘wat schieten we daar mee

op?’ Echter, bijna elk betoog van de neo-conservatieven

begint en eindigt met klachten over het overtreden van

regels, over het niet nakomen van afspraken, over gebrek

aan respect voor recht en wet.De meeste neo-conserva-

tieve geschriften en interviews gaan over hoge criminali-

teitscijfers, geweldsgebruik, drugs, wanordelijkheden op

straten en (school)pleinen, de vergroving en verloedering

van de samenleving. Het opvallende is dat dit allemaal

appelleert aan die net genoemde elementaire liberale uit-

gangspunten.Anders gezegd, komen we niet een heel eind

als we ons gewoon aan de wet houden? Als we ons

gewoon aan de regels houden? Als we daaraan, vanzelf-

sprekend, de benodigde aandacht besteden?

LIBERALEN EN NEO-CONSERVATIEVEN ANNO 2001

Het liberalisme in Nederland anno 2001 is de dominante

politieke en maatschappelijke stroming. Dat leidt tot ver-

schuivingen in het politieke landschap. Denk aan het (neo-)

liberale beleid van paars, dat ook door moderne sociaal-

democraten wordt ondersteund en de herbezinning en

veranderingen in andere kringen. Het is niet verwonder-

lijk dat in zo’n tijd geamendeerde vormen of delen van het

liberale gedachtegoed worden overgenomen door andere

politieke organisaties wier gedachtegoed uit de gratie is

geraakt. Het is ook niet vreemd dat liberalen uitgedaagd

worden hun politiek-filosofische achtergrond tegen het

licht te houden. Dit dwingt liberalen alert te blijven en

zich voortdurend bewust te zijn van hun politiek-filosofi-

sche achtergrond en beginselen, en bovendien serieus te

werken aan de omzetting daarvan in de praktijk.

De neo-conservatieve deugden staan echter op

gespannen voet met de liberale verantwoordingsethiek,

hun gepostuleerde morele orde ondermijnt de individu-

ele vrijheid als basis voor het goede leven. De kijk die

neo-conservatieven hebben op instituties en collectivitei-
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ten is te statisch en exclusief. Ze staat op gespannen voet

met de liberale voorkeur voor vrijwillige sociale verban-

den. In feite staan de neo-conservatieven op afstand van

het erfgoed van Edmund Burke.Want ze proberen ons er

met een conservatieve blauwdruk van te overtuigen dat

die ons weer op het juiste pad zal weten te krijgen. De

neo-conservatieven zouden, in het voetspoor van Burke,

met beide benen in de maatschappij moeten staan, maar

ze staan er zo gezien buiten. Het zou een stap vooruit

zijn als ze bij hun pleidooi Burke’s evolutionaire reflecties

over de Franse revolutie serieuzer namen.Dialoog tussen

liberalen en neo-conservatieven is dan goed mogelijk.
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D E C ON V E N T I E I S D O O D ,
L E V E D E C ON V E N T I E !

A R N O V I S S E R

�
Het liberalisme ligt recentelijk onder vuur van

conservatieven èn van oude socialisten. Zowel de

rechtse als de linkse critici beweren dat onder het

liberalisme de beschaving wordt uitgehold. Arno

Visser huivert van de stelligheid waarmee nieuw-

rechts en oud-links hun zekerheden verkondigen.

Hij ziet liever een ironische stijl van politiek

bedrijven. Juist in een samenleving van geëmanci-

peerde burgers geldt: ‘Het ironische moment is

gekomen!’

Een massieve golf cultuurpessimisme overspoelt het land.

De wekelijkse boekenbijlage van NRC-Handelsblad ziet

een groeiende markt voor ‘ondergangsprofeten’1. Op de

opiniepagina’s wordt gewaarschuwd voor de vermarkting

van de samenleving en de normloosheid van de samen-

levenden. Ter rechterzijde bepleiten Livestro en Kinne-

ging het politiek ‘conservatisme’. Aan de andere zijde

vechten linkse iconen onder aanvoering van Jan Marijnis-

sen voor, ja eigenlijk voor iets soortgelijks2. Ook bis-

schoppen als Muskens en Simonis preken tot buiten hun

eigen parochie tegen de verderfelijke invloed van de kleur

die hun anders zo lief is: paars. Samen (doch niet een-

drachtig) bestrijden ze de afbraak van onze beschaving en

komen ze op voor hetgeen is opgebouwd.Verder delen

ze een tamelijk onbescheiden geloof in het eigen gelijk in

de overtuiging dat het (neo)liberalisme ten grondslag ligt

aan alle vaderlandse ellende.

Ironie is het wapen waarmee liberalen dergelijke sire-

nengezangen kunnen beantwoorden. In het hier volgende

wordt eerst ingegaan op de nadelen van conservatisme:

het leidt tot hardnekkig verzet tegen waardevolle veran-

dering. Cultuurpessimisten voelen zich verheven boven

de rest van de samenleving. Er moet een betere manier

zijn om de werkelijkheid te beschouwen. Dan volgt een
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beschouwing over de invloed van taal en taalgebonden

conventies op de beleving van de werkelijkheid. Hierna

volgt een pleidooi voor en toelichting op ironie, dat als

‘veiligheidsklep’ kan functioneren. Ironie en liberalisme

staan dicht bij elkaar, blijkt uit het werk van de geschied-

filosoof HaydenWhite. De toepassing van ironie is voor-

dien door een sociaal-democraat bepleit, maar we zien

de uitwerking van zijn idee eerder terug bij liberalen, is de

stelling in het volgende hoofdstuk. Daarna wordt inge-

gaan op wat het gebrek aan ironie bij Livestro betekent.

Afgesloten wordt met een pleidooi om ironie toe te pas-

sen, opdat discussie mogelijk en getuigenispolitiek voor-

komen wordt.

H E T C ON S E R V A T I E F C U L T U U R P E S S I M I S M E

Beide flanken van het hedendaags cultuurpessimisme

(Livestro doopte zijn uiting daarvan slim ‘het conservatief

moment’) marcheren dapper verenigd in een stichting. Er

is de eenvoudig getitelde ‘Edmund Burke Stichting’ en die

ander met de hoogdravende naam ‘Stop de uitverkoop

van de Beschaving’. Mooie symboliek, die ideële organisa-

ties. Rechts windt zich op over veranderende private

instituties en dubieus zedelijk gedrag. Links klaagt over

veranderende publieke instituties en laakbaar winstbejag.

En velen zuchten gelijk een Grieks koor mee: ‘wat een

nieuwe “Gouden Eeuw” lijkt, is slechts schone schijn’.

Dat brede front wekt de indruk dat er veel zinnigs

wordt gezegd over de toestand in de wereld, die in

Nederland in het bijzonder. Maar is dat wel zo? Of is het

de 21e eeuwse reprise van het zeventiende-eeuwse

‘overvloed en onbehagen’: calvinistisch schuldgevoel over

economische voorspoed?

Wat het eerst opvalt, is dat beide beschavingsoffen-

sieven zich kenmerken door willekeurigheid van voor-

beelden en selectieve verontwaardiging. Het schreeuwe-



rige socialistische 1 mei-offensief van Marijnissen en Co.

schiet met losse flodders. Hoezo verloederen onderwijs

en zorg door de commercie? Dat zijn juist terreinen

zonder marktwerking of concurrentie, maar met een

overdaad aan overheidsbureaucratie.Wie deze sectoren

onder de maat vindt presteren, kan niet met de beschul-

digende vinger naar de vrije markt wijzen,maar moet zijn

pijlen richten op de overheid. Het gaat derhalve niet aan

liberalen te verwijten de publieke sector te verslonzen

vanwege hun nadruk op financierbaarheid, effectiviteit

en efficiency. De grootste bedreiging voor de publieke

sector schuilt immers in het faillissement ervan: structu-

reel meer uitgaven dan inkomsten. Maar oud-links blijkt

tamelijk hardleers.

Het conservatieve februari-offensief van Livestro

miste op vergelijkbare wijze doel. Is het wel verstandig

een beschavingreveil te bouwen op oude deugden of een

eeuwige geldende moraliteit?3 Dan vergeet je dat defini-

tieve vastlegging van de moraal leidt tot uitbanning van

ieder ethisch debat.Waarom nadenken als het antwoord

vooraf vaststaat? Waarom bijschaven als we de hoogste

vorm van beschaving al kennen? Dergelijke vragen wer-

den door Livestro gesteld noch beantwoord. Zij die de

eigen ethiek de hemel in prijzen, maken zedelijke discus-

sie onmogelijk. Iedere nieuwe ontwikkeling stelt de oude

moraliteit ter discussie. Neem de biotechnologie. We

kunnen toch moeilijk stellen dat gisteren de antwoorden

werden gegeven op de mogelijkheden van morgen? Dan

regeert niet kennis, maar gebrek-aan-kennis.We moeten

moed tonen door steeds een nieuw ethisch debat aan te

gaan, omdat er geen definitief handboek voor de moraal

is.

Het conservatisme van de Burke-stichting gaat uit

van een ‘voorgegeven morele orde’ die zowel tijdloos als

universeel is; in de ‘best denkbare uitwerking’ terug te

vinden in de Tien Geboden en het Nieuwe Testament.

Maar er zijn volgens Livestro ook ‘sporen’ terug te vinden

‘in alle grote beschavingen,waar ook ter wereld,wanneer

ook in de tijd’.4 Je zou hem aan de hand van de laatste

opmerking bijna betichten van cultuurrelativisme - ware

het niet dat volgens Livestro het OudeTestament de ‘best

denkbare’ moraal bevat. Hij vindt dat de voorgegeven

morele orde juist in onze hedendaagse cultuur is zoek-

geraakt. En in een moderne navolging van Plato is ‘spoor-
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zoeken’ zijn oproep: ontwaar en formuleer die eeuwige

orde.

Conservatisme leidt tot hardnekkig verzet tegen

maatschappelijke en culturele verandering, juist vanwege

vermeende kennis over de voorgegeven morele orde.

Een voorbeeld. De roman Madame Bovary doorbrak in

1857 maatschappelijke conventies. Dat werd Gustave

Flaubert niet in dank afgenomen. Men vond zijn werk

schandalig, de Franse overheid zag er zelfs verschillende

‘morele overtredingen’ in. Een proces volgde, doch de

auteur werd vrijgesproken. De publiciteit maakt de

roman echter tot een bestseller.Niettemin werd het werk

op de Kerkelijk Index geplaatst. Slechts veertig jaar gele-

den stond het nog in de Verenigde Staten op de zwarte

lijst van de Nationale Organisatie voor Zedelijke Lectuur.

In ons land werd het de katholieke lezer ‘verboden’ te

lezen.

Wat maakte de roman zo omstreden? De getrouwde

Emma Bovary reed in een koets met een vriend. Wat

daarin gebeurde liet zich raden, want Flaubert vertelde

het niet. Maar zeker is wel, dat degenen die de passage

aanvielen in feite hun eigen associaties aanvielen. We

zien dat vaker in de literatuur.Wladimir Nabokov nam

van meet af aan zijn criticasters te grazen door Lolita bij

een als dubieus bekend staande uitgeverij onder te bren-

gen. Hij speelde met conventies. Nog altijd is het imago

van zijn meesterwerk er een van incestueuze schunnig-

heid. De ironie is, dat het juist de spot drijft met moraal-

ridderij. Geen onvertogen woord - wie perversiteit ziet,

verraadt zichzelf. Het is de literaire ironie in optima

forma: Lolita stelt het onfatsoenlijke ter discussie zonder

zelf fatsoenlijk of onfatsoenlijk te zijn.

De literaire parabel maakt duidelijk dat als er cultuur-

pessimisten iets wars zit, dit vooral in hun eigen hoofd te

vinden is. Dat projecteren ze op de boze buitenwereld.

En wat er eveneens in hun hoofd zit, is het onbeschaam-

de verlangen de eigen mooie ziel aan het publiek te

tonen. Je moet immers wel over uitzonderlijke eigen-

schappen beschikken, wil je cultuurpessimist kunnen zijn:

deze positie verheft je boven de massa. Cultuurpessimis-

ten zijn per definitie elitair ingesteld.

Cultuurpessimisme komt voort uit de gewaar-

wording dat de wereld niet (meer) voldoet aan een

ideologische gewenste werkelijkheid. Dat is de tragiek



van het cultuurpessimisme. Ideologen zijn zo wantrou-

wend als de openbare aanklager van Flaubert indertijd. En

daarom moeten we beducht zijjn voor de averechtse

effecten van ideologie. Ironie kan de noodzakelijke functie

van ‘veiligheidsklep’ vervullen.

T A A L , C O N V E N T I E S E N W E R K E L I J K H E I D

De lijst met ooit verboden en omstreden kunstwerken is

lang. Maar minder lang dan de reeks met brave conven-

tionele, nietszeggende werken. Ik gaf het voorbeeld van

Flaubert. Maar ook Multatuli’s nu zo bewonderde Max

Havelaar viel indertijd bij conservatieven niet in goede

aarde. Livestro valt daarom in zijn eigen zwaard als hij

pleit voor ‘standaardtests’ in het onderwijs. Een stan-

daardtest is volgens hem een ‘bij uitstek conservatief

onderwijs-instrument’. Maar wie in het literatuuronder-

wijs een standaardtest in wil voeren (zoals herinvoering

van de ‘verplichte leeslijst’, waar ik erg voor ben), zal daar

vele ooit omstreden werken op terug vinden.Als we iets

van de literaire standaardtest kunnen leren, dan is het het

onvermogen van conservatieven verandering op waarde

te schatten.

De vraag is hoe we het beste maatschappelijke veran-

dering in ogenschouw kunnen nemen, zonder te verval-

len in conservatief cultuurpessimisme. Hoe gaan we om

met maatschappelijke ontwikkelingen zonder star te ver-

vallen in blauwdrukken? Kunst en literatuur bieden de

politiek een onconventionele methode. Evenals kennis

van de zogenaamde ‘linguistic turn in philosophy’. Dat is:

erkenning van de grote invloed die taal heeft op ons

denken. Romanciers weten dat beter dan politici.

Geschiedfilosoof Ankersmit stelt dat de maatregelen

van de politicus de consequenties van het gesproken en

geschreven politieke woord zijn.5 Dat is terecht. Het is

niet moeilijk te zien dat in politieke discussies het gebruik

van een enkel woord het debat op scherp kan zetten.

Zo’n woord is niet ‘politiek-correct’, of men vermoedt

een verborgen intentie achter de keuze. Politici en

politiek commentatoren weten als geen ander de code-

woorden te herkennen die fungeren zoals de buitenspel-

val in het voetbalspel: je bevindt je binnen de kalklijnen

maar toch wordt er gefloten.De werkelijke betekenis van

die (code)woorden wordt echter niet alleen bepaald

door hun onderlinge relatie, maar ligt in iets buiten de
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tekst zelf. En de relatie daarmee onderkennen en benoe-

men is aanzienlijk minder eenvoudig als het buitenspel

zetten van de politieke tegenstander. Daarvoor moet je

speler en toeschouwer tegelijk zijn.

Nog moeilijker is de meer abstractie invloed van taal

te doorgronden. Uit de tekstwetenschappen weten we

dat zonder conventies-qua-vorm geen communicatie-

qua-inhoud mogelijk is. Zo’n conventie is gewoon een

‘norm’ waaraan betekenis kan worden ontleend. Er moet

nu eenmaal een formele basis zijn die als het startpunt

voor communicatie fungeert. Vergelijk het met de ver-

keersborden waarvan iedereen de betekenis kent, zonder

dat ze een ‘natuurlijke’ oorsprong hebben. Met behulp

van kleuren, vormen en plaatjes hebben we een vorm van

communicatie tot stand gebracht. En daarmee kan het

verkeer op gang komen en blijven. Iedere talige communi-

catie berust dus op dergelijke afspraken en codes:

normen die de basis vormen voor de overdracht van de

inhoudelijke boodschap. Deze conventies strekken zich

uit van het meest basale niveau (het lexicon) tot het

meest abstracte niveau (het genre van de teksten). Maar

het gaat nog verder.

Het betekent ook dat we de complexe wereld die we

‘zien’ vervolgens ‘beschrijven’ met slechts een beperkt

arsenaal aan formele hulpmiddelen. Verhalen zijn geba-

seerd op een beperkte reeks (betekenisgevende) codes.

Helaas is de wereld zelf aanzienlijk complexer.We inter-

preteren, selecteren, vereenvoudigen en verduidelijken

met behulp van codes. Wat een verhaal overtuigend

maakt, is dat het die communicatie-codes of conventies

op coherente wijze toepast (waardoor een schijn-wereld

ontstaat).

De politicus moet leren wat de romanschrijver al

weet: het gevaar een logische combinatie van conventies

te verwarren met de werkelijkheid.Anders gezegd: in de

val te trappen dat er coherentie is tussen wat je ziet, zegt

en wilt. Een dergelijke opvatting is niet ‘postmodern’,

want postmodernen zijn degenen die zich bij dit inzicht

neerleggen en er aan toegeven. ‘Er is niets buiten de

tekst’, beweert de Franse filosoof Derrida en dat is

natuurlijk onzin. De kunst is slim gebruik te maken van

conventies. Het gaat erom te discussiëren niet alleen

over wat is ‘geschreven’ maar tegelijk ook over wat is

‘beschreven’. Speler en toeschouwer zijn. De methode



waarmee dat kan is de ironie: een bekende artistieke

truc.

P L E I D O O I V O O R I R O N I E

In de taalkunde is ironie een retorische stijlfiguur. Het is

een beeldspraak met een dubbele bodem. De ironicus

zegt het tegenovergestelde van wat hij bedoelt, of im-

pliceert tenminste dat er ook een andere kant is. Dat kan

alleen als er conventies zijn. De tactiek van deze beeld-

spraak is het tegenover elkaar zetten van letterlijke en

figuurlijke betekenissen.

Ankersmit heeft de verwantschap tussen ironie en

politiek uitgewerkt.6 Hij beschrijft twee typen. De eerste

is de ironie van de geschiedenis, ook wel de ironie van

het lot genoemd: ‘de resultaten van (politiek) handelen

kunnen vaak dramatisch verschillen van wat met de han-

delingen beoogd wordt’. Deze ironie van onbedoelde

gevolgen wordt pas na verloop van tijd duidelijk. Politici

zonder gevoel voor deze historische ironie leggen recht-

streekse verbanden tussen opzet en uitkomst. Ze nemen

afstand van de gegevens waarover ze beschikken en moe-

ten oordelen. Frits Bolkestein beschreef het klakkeloos

leggen van verbindingen tussen bedoeling en afloop als

‘de wet van de zelfvernietigende verlangens’.

De tweede vorm van ironie die Ankersmit beschreef,

is de zogenaamde ‘romantische ironie’. Lag in de voor-

gaande vorm de nadruk op het verschil tussen opzet en

uitkomst in de tijd, hier ligt de nadruk op het verschil

tussen het ene standpunt en het tegenovergestelde

standpunt (op een moment). De romantische ironie

zoekt naar een evenwicht tussen uitersten. Afstand

nemen van hetgeen wordt beweerd en de vrijheid nemen

om de problematische relatie tussen taal en werkelijkheid

te bezien.

Deze distantie wordt vaak gebrek aan betrokkenheid

verweten, scepticisme.Mijns inziens is dat onterecht. Rela-

tiveringsvermogen is geen slechte eigenschap en is niet

noodzakelijk verbonden met beginselloosheid of nihilis-

me. Ironie is positief, opent deuren. In het evenwicht dat

de ironicus nastreeft, ontstaat de vrijheid je niet definitief

te engageren. Daaruit kan zich volgens Ankersmit een

neutrale (ironische) politiek ontwikkelen. Het heeft ont-

ideologisering tot gevolg. Het dogmatisch volgen van

blauwdrukken wordt losgelaten, debat is mogelijk.
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Ik voeg daar aan toe, dat het eveneens voorkomt dat

politieke vertegenwoordigers zich vereenzelvigen met

een bepaalde achterban, of het nu een district of bevol-

kingsgroep is. Het helpt de taak te beoefenen waartoe ze

zijn geroepen: het algemeen belang te dienen. Was het

niet Edmund Burke die zijn kiezers te Bristol voorhield

dat hij teWestminster niet specifiek de belangen van zijn

‘constituency’ hoorde te dienen, maar die van zijn land.

Een ironisch betoog ‘avant la lettre’.

I R O N I E E N L I B E R A L I S M E

Naast alle cultuurpessimisme kreeg ook een pleidooi

voor ironie veel ruimte op de opiniepagina van NRC-

Handelsblad. Volgens de publicist Jedediah Purdy kun je

juist dankzij het ‘gematigd engagement’ van de ironie

komen tot een debat dat ‘een aanzet geeft tot vernieu-

wing van een beschaving’7.Was dit niet wat de cultuur-

pessimistische stichtingen wilden, onze beschaving een

kwaliteitsimpuls geven?

Het toepassen van een ironische stijl in de politiek

sluit zeer goed aan bij het liberale gedachtegoed. Het in

kringen van historici befaamde werk Metahistory8 van

HaydenWhite wijst daar ook op. Hierin wordt de type-

rende stijl van filosofen en geschiedschrijvers beschreven.

White borduurt voort op de idee dat alle teksten varia-

ties op bepaalde patronen zijn, conventies die de lezer

herkent en interpreteert. Filosofie, geschiedenis en poli-

tiek, ze schragen op codes: manieren van schrijven en

vertellen; onderscheidende wijzen van vormgeven aan de

werkelijkheid.

Wat we moeten weten van White is, dat hij erkent

dat we niet eerst ‘neutraal waarnemen’ en dan pas inter-

preteren.Waarneming is al een vorm van interpretatie.

Omdat we niet neutraal kunnen denken, we altijd vast

zitten aan taal en aan die conventies of codes. Zoals de

titel van zijn boek duidelijk maakt, spoortWhite onderlig-

gende structuren op, de vaste conventies waarop iedere

talige boodschap rust. Hij noemt dat de ‘meta-geschiede-

nis’: het Grote Verhaal waarbinnen dat ene betoog past.

White stelt dat zo’n betoog altijd aannames bevatten die

een verklaring bieden voor de relatie tussen de dingen.

Het GroteVerhaal achter de tekst bevat de oer-verklarin-

gen.Deze meta-geschiedenis verklaart waarom de dingen

gebeuren zoals ze gebeuren.



Dus, zegtWhite, die verklaringen zijn in iedere tekst

terug te vinden op drie niveaus: (a) in de vorm van een

theorie die een causale relatie legt tussen gebeurtenissen

en dingen, bijvoorbeeld dat ze zich verhouden als een

organisme of juist mechanisch met elkaar verbonden

zijn9; (b) in de vorm van een theorie die een normatieve

waarderende relatie legt tussen gebeurtenissen, zoals het

radicalisme dat de gegeven maatschappelijke orde sterk

afwijst en bestrijdt10; (c) in de vorm van een theorie die

een zekere chronologische relatie legt tussen gebeurte-

nissen, zoals in de tragedie waarin de zaken noodzakelij-

kerwijs slecht aflopen en de hoofdpersoon ten onder

gaat11. White stelt dat er maar een beperkt aantal van

dergelijke conventies bestaan (en dat kan ook niet

anders, want met een onbeperkt aantal was communica-

tie niet mogelijk).

Ironie is volgens White een bijzondere manier van

communiceren. De ironische methode is wezenlijk kri-

tisch ten aanzien van het probleem om de werkelijkheid

en de waarheid in woorden te vatten. De ironie toont

zich kritisch ten opzichte van zichzelf. De ironicus beseft

dat hij tegelijk waarneemt en interpreteert (denk aan

Ankersmits romantische ironie). En volgensWhite’s den-

ken is er binnen de bovengenoemde vormen a, b en c

steeds een zelfbewuste, ironische variant. Het liberalisme

is ironie op ideologisch niveau (want de gegeven orde

wordt tegelijk afgewezen en tot uitgangspunt genomen).

Het contextualisme is ironie op causaal niveau (want

causale relaties worden gedefinieerd afhankelijk van de

context). De satire is de ironie op het niveau van de

chronologische verhaallijn (want als je denkt te weten

hoe het afloopt, blijkt het toch anders).

White’s werk is daarmee de geschiedkundige ver-

taling van de stelling dat de ideologieën dood zijn, maar

hij levert tegelijk de handvatten om er toch mee te kun-

nen werken.Wees je bewust van de beperkingen van je

hulpmiddelen (taal) en zorg dat je toehoorder zich daar-

van ook bewust is. De schilder Magritte deed hetzelfde

toen hij onder een goed gelijkend voorwerp zette

‘Ce n’est pas une pipe.’

T O E P A S S I N G V A N I R O N I E

De liberale politiek kan het artistieke voorbeeld volgen.

Laten we ons er eerst bij neerleggen dat er conventies
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zijn en dat we conventies nodig hebben om de werkelijk-

heid te verbeelden.Vervolgens erkennen we dat conven-

ties veranderen in de tijd. Dan moeten we zoeken naar

een wereldbeschouwing, een politieke filosofie die dat

erkent en conventies creatief gebruikt. Niet vooraf maar

achteraf. En niet onafhankelijk van de gebeurtenissen,

maar afhankelijk daarvan. Opdat je niet blind bent voor

de feiten. Ironie is een zelfbewuste, naar zichzelf verwij-

zende vorm van communicatie.De ironie kent geen eigen

conventies, maar maakt gebruik van bestaande methodes

en conventies. Zoals in Liszt’s Mefistoles ‘Faust-symfonie’

geen eigen muzikaal thema heeft, maar zich manifesteert

in een vervormde ander.Ook dat is ironie: natuurlijk pleit

ik niet voor het verkopen van onze ziel aan de duivel.

Ironie is een machtig wapen in de politiek.

Hoewel de ironische methode dus dicht bij het libe-

rale denken staat, is het opvallend dat niet een liberaal

maar een sociaal-democraat de ironie wilde gebruiken

om het gedachtegoed van zijn partij een kwaliteitsimpuls

te geven. Paul Kalma, directeur van het wetenschappelijk

bureau van de PvdA, hield ooit een pleidooi voor ‘ironi-

sche solidariteit12. Het is vergeten en nooit opgepakt

door zijn partij.

Kalma schreef dat het werk van de Amerikaanse filo-

soof Rorty ‘progressieven (kan) helpen hun houding te

bepalen tegenover bestaande tendensen van individuali-

sering en pluriformiteit in de westelijke wereld: om los te

komen van traditionele linkse opvattingen over gelijkheid

(nivelleringsdrang) zonder te vallen in de liberale neiging

om individuele vrijheid (gewoon jezelf zijn) te verabsolu-

teren.’

Kalma vond Rorty’s werk vooral relevant waar het

verduidelijkt wat het dilemma is tussen vrijheid en gelijk-

heid. Solidariteit speelt daarin een sleutelrol. Om solidair

te zijn, dient men bepaalde vaardigheden te ontwikkelen.

Je moet andermans vernedering opmerken en je in die

persoon verplaatsen.Voor dat inlevingsvermogen is zelf-

relativering noodzakelijk. Ironie helpt (a) met de toevallig-

heden van het leven om te gaan en (b) afstand van de

eigen overtuiging te houden en aldus toegankelijk te

blijven voor de ander. Deze ironische solidariteit kon vol-

gens Kalma helpen ‘weerstand op te bouwen tegen een

zeer populair maar gevaarlijk virus: het idee dat de hoog-

ste norm voor de privé-sfeer, de individuele vrijheid, ook



als hoogste norm voor de publieke sfeer (sociale zeker-

heid, collectieve voorzieningen, arbeidsovereenkomsten)

zou moeten gelden.’

Het is niet vreemd dat Kalma’s suggestie nooit is

opgepakt in eigen kring. Kalma’s thema is uitgewerkt

door twee liberale fractievoorzitters.Was het niet Frits

Bolkestein die hardop duidelijk maakt dat het liberalisme

nooit kon en mocht leiden tot een ‘gewoon jezelf zijn’-

filosofie. En was het niet Hans Dijkstal die vervolgens

hamerde op het feit dat het verwaarlozen van een uit-

gangspunt als ‘eigen verantwoordelijkheid’ (de privé-

sfeer) maakt dat in ons land een claim- en afschuifcultuur

dreigt te ontstaan waarin mensen te weinig rekenen hou-

den met de effecten van hun vrijheden op de omgeving

(de publieke sfeer). De liberale geëngageerdheid van

Bolkestein en Dijkstal komt ‘gevaarlijk’ dichtbij de ironi-

sche geëngageerdheid die Kalma wenst. Over ironie

gesproken.

Rorty’s ironie biedt net als White’s uitleg aankno-

pingspunten voor de VVD.Volgens Rorty kan de ironicus

als volgt worden gedefinieerd: (1) hij heeft radicale en

continue twijfel over zijn opvattingen, omdat hij onder de

indruk is van hetgeen anderen naar voren brengen; (2) hij

realiseert zich dat de argumenten voor zijn opvattingen

die twijfel kunnen onderschrijven noch kunnen weg-

nemen; (3) hij denkt niet dat zijn eigen opvattingen dich-

ter in de buurt van de realiteit of waarheid kunnen

komen dan die van iemand anders.

Sommigen zullen zeggen dat ironische uitingen getui-

gen van scepticisme of nihilisme. Maar dat zullen wel

degenen zijn die hét weten, bijvoorbeeld conservatieven,

radicalen en anarchisten. Nee, voor deze vorm van ‘twij-

felen’ is moed nodig: moed om met veranderingen om te

gaan, moed om de eigen gedachten ter discussie te

stellen en in discussie te gaan. De scepticus of nihilist

heeft niets om ter discussie te stellen, eenvoudig omdat

er niets ís.

G E B R E K A A N I R O N I E

Het conservatisme van de Burke-stichting is gespeend

van ironie. Uit de stelligheid blijkt dat van wat Ankersmit

‘romantische ironie’ noemt, geen sprake is.Dat zaken niet

altijd lineair met elkaar in verband zijn te brengen, lezen

we ook niet. Dan de vraag naar het oerverhaal achter de
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teksten (à la White). Uit de aandacht voor gezinnen en

andere kerninstituties blijkt al het organisch denken. In

het kleine weerspiegelt zich het grotere, is de (verklaren-

de) theorie over causale relaties. De chronologische ver-

haal-theorie vervolgens is niet geheel duidelijk, maar het

heeft de aanzet voor een avonturenverhaal: de ‘onvermij-

delijke ondergang van het avondland’ dreigt, maar het

hoeft daar ‘niet noodzakelijk’ op uit te lopen.Als conser-

vatieven eensgezind ten strijde trekken kan dat worden

voorkomen. Ook in dat opzicht lijkt de Burke-stichting

op de club van Marijnissen, het is de heldhaftige poging de

samenleving te behoeden voor het kwade. Er is daarmee

ook een vijand gecreëerd: de vooruitgangsapostelen, die

de geïndividualiseerde welvaartsamenleving vorm gaven.

Zoveel is duidelijk: de mens is geneigd tot alle kwaad

en via diverse immorele uitwassen blijkt dat de politiek

daar onvoldoende rekening mee houdt, erger mede

debet aan is.We zijn slechter af dan enkele decennia gele-

den, is de gedachte. Hierin schuilt de eerste zwakheid.

Het macro-verhaal (de organische ontwikkeling van de

Nederlandse samenleving) wordt slechts ondersteund

door een micro-geschiedenis (manifestatie van zwak-

heden die inherent zouden zijn aan geïndividualiseerde

welvaartssamenleving). Immers, het uitlichten van enkele

laakbare zaken eind twintigste eeuw bewijst niet dat

mensen in 2001 slechter af zijn dan zij waren in 1901, of

1801, of nog eerder. Als het conservatisme die alomvat-

tende en altijd-geldende politieke filosofie is, dan moes-

ten twee eeuwen zonder conservatieve leiding dankzij

het heersende liberalisme toch tot het ultieme Sodom en

Gomorra leiden? Waarom is dat niet gebeurd? Waarom

staat ons land zo hoog in de beschavingsindex van de

Verenigde Naties?

Bovendien, als de mens geneigd is tot alle kwaad,

geldt dat dan ook voor Livestro en Kinneging zelf? Als

vertel-instantie blijven ze anoniem.Maar we horen dat de

klassieke deugdenleer in combinatie met de christelijke

ethiek de mens moet wapenen tegen kwade verlokkin-

gen. Er is geen persoonlijk relaas waaruit dat blijkt, een

levensverhaal dat tot navolgenswaardig voorbeeld dient.

De (onpersoonlijke) traditie gebiedt.Wie stelt mij gerust

dat de voormannen van de conservatieve beweging zelf

deugdelijk leven en oprechte motieven hebben? Als ook

zij geneigd zijn tot alle kwaad, dan moet ik hun politieke



bewegingen in dat licht verstaan. De mens is immers ‘een

giftige bron’. Alle Kretenzers zijn leugenaars, zei de

Kretenzer.

De vraag stellen is relevant bij de analyse van Live-

stro’s conservatisme. Let namelijk goed op zijn kritiek op

democratische en inspraakprocedures. Volgens Livestro

zorgt het morele en ideologische vacuüm voor een reac-

tie: het ‘(verabsoluteren) van op zichzelf belangrijke zaken

als grondrechten, democratie en markt.’ Die leegte heeft

volgens hem problemen veroorzaakt, tussen ouders en

kinderen, tussen docenten en studenten, en ook de

gewelddadiger samenleving is er een direct gevolg van.

Deze conservatief mist blijkbaar de heilzame en discipli-

nerende werking van hiërarchische verhoudingen.Want

hij bekritiseert processen waarbij alle (tot kwaad geneig-

de) burgers gelijkelijk zeggenschap hebben en gelijkwaar-

dig zijn: inspraak, markt en democratie. Voeg daarbij de

these dat er een ‘voorgegeven morele orde’ is en het

plaatje is compleet. Niet iedere mens is in staat die orde

te kennen, dat is slechts enkelen gegeven: zij die zich de

ware deugden eigen hebben gemaakt. Luister naar Kinne-

ging zelf waar hij spreekt over het vermogen deugden in

praktijk te brengen: ‘Daarom is het onontbeerlijk dat

macht zo veel mogelijk in handen moet worden gelegd bij

hen die, in ieder geval naar menselijke maatstaven, recht-

vaardig zijn.’13

Dat leidt tot de vraag: wanneer mensen geneigd zijn

tot alle kwaad, vrije processen tot uitwassen leiden,

democratische procedures ‘op zichzelf ’ wel belangrijk zijn

maar macht in handen moet (!) worden gelegd bij bepaal-

de rechtvaardigen, wie wordt dan de bepalende instantie

in dit land?

Het is niet mijn instelling die mij zo argwanend en

insinuerend maakt. Het is de consequentie van de con-

servatieve leer zelf.Wie stellig verkondigt dat de mens

geneigd is tot alle kwaad, wakkert wantrouwen aan. Het

is het gevolg van ontbreken van relativeringen en de

overdaad aan stelligheid, het gebrek aan de zelfkritische

ironie.Vanuit de Burke-stichting zijn wel degelijk interes-

sante geluiden te horen, maar in de absoluutheid schuilt

haar grootste zwakte.

S L O T

De ‘liberale ironische politiek’ is een bescheiden maar
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artistieke en zelfbewuste wijze van politiek bedrijven die

gericht is op vooruitgang. Daar hoort een opmerking bij

die meer is dan een voetnoot. Het kan alleen als verte-

genwoordiger én vertegenwoordigde beiden die ironie

aanvaarden. Maar aangezien het zowel in de kunst als in

de reclame een geaccepteerde methode is, lijkt met me

dat geen onoverkomelijk probleem.

Bescheidenheid, zelfbewustzijn en tolerantie gaan

gepaard met ironie, dat zijn geen slechte eigenschappen.

Het is niet moeilijk in te zien dat linkse conservatieven als

Marijnissen niet aan deze ironische criteria voldoen;

ze zijn bescheiden noch tolerant, en pretentieus is een

betere omschrijving dan zelfbewust. En de rechtse con-

servatieven? Livestro besloot zijn oproep met een citaat

van Burke waarin deze de voorstanders van waarheid en

moraal waarschuwde ‘in het eigen gelijk te sterven’ als ze

niet in actie kwamen tegen de vijand.

Met het tonen van ironische twijfel kan een discussie-

klimaat ontstaan waarin respect is voor opvattingen met

andere uitgangspunten en waarin iedereen zich tot taak

stelt gezamenlijk tot de beste keuzes te komen.Daarvoor

moet de politiek de ideologische conventies die horen bij

anarchisme, conservatisme en radicalisme gebruiken zon-

der dat vertegenwoordigers en vertegenwoordigden ze

met ‘waarheden’ verwarren.Opdat niemand via een vorm

van getuigenispolitiek het eigen gelijk voor de waarheid

verslijt.

Politieke ironie kan nooit onbescheiden zijn, omdat

het iedere stellingname relativeert. ‘Ironie beschouwt

deze discrepantie zelf als een waarde en waarschuwt een

ieder die meent het laatste woord te kunnen spreken,’

aldus de filosoof Lansink.14 Evenals Purdy en Ankersmit

zegt hij dat het past in ons tijdsgewricht. ‘De geëmanci-

peerde maatschappij is de ironische maatschappij’,

schreef de laatstgenoemde. Dit is dus niet het conserva-

tieve maar het ironische moment!

Volgens mij levert politieke ironie een sympathieke

bescheidenheid op die conventionele ideologieën ont-

beren. De liberale ironie is positief en respectvol. De

politieke ironie pretendeert niet dat het verhaal ook de

werkelijkheid of waarheid zelf is. Die houding stelt je

open voor onverwachte feiten, averechtse effecten en

ogenschijnlijke tegenstellingen (‘private vices, public

benefits’). Met de bescheidenheid die ironie eigen is kun



je drie dingen zeggen: (1) stelling nemen tegen het ver-

meende slechte; (2) streven naar verbetering gebaseerd

op feiten; en (3) tegelijk erkennen niet de enige juiste

waarheid in pacht te hebben. Zelfbewustzijn kenmerkt

deze vooruitgangsoptimist.

Maar is dit niet alles ‘beginselloosheid en pragmatis-

me?’, hoor ik iemand vragen. Nee, is daarop het ant-

woord. Het is de erkenning dat we universele waarden

steeds opnieuw vormgeven en maatschappelijke verande-

ring kritisch moeten beschouwen.Ook Livestro moet dit

aanspreken: dit is het echte ‘spoorzoeken’ naar tradities!

En als finale geruststelling aan de conservatieven:

niemand kent de conventies beter dan de ironicus. De

conventie is dood, leve de conventie!
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�
Ondanks de inspanningen van de overheden in

alle Europese landen bekleden slechts weinigen

van de naar schatting acht miljoen Roma en Sinti

(West-Europese Roma) in Europa vooruitgescho-

ven posities in de politiek, de economie, de kerk,

de sport en in andere belangrijke onderdelen van

de samenleving.Velen zijn afhankelijk van sociale

uitkeringen en begeven zich weinig buiten eigen

kring. Bovendien worden zij door een groot deel

van de bevolking gezien als buitenstaanders die

geen verantwoordelijkheden willen dragen, als

ongenode gasten dus. Tijdens het 50e congres

van de Liberale Internationale (LI) in Ottawa op

28 oktober 2000 presenteerde Hans van Baalen

het rapport The Position of the Roma & Sinti in an

Integrating Europe: Rethinking National Identity. Dit

artikel geeft kort de inhoud van het rapport en de

behandeling tijdens het congres weer.

A F K OM S T E N G E S C H I E D E N I S V A N R OM A E N

S I N T I

In de periode tussen de negende eeuw en de veertiende

eeuw zijn de Roma en Sinti vanuit India naar Perzië en

Europa getrokken op zoek naar betere levensomstandig-

heden.Vanaf de zestiende eeuw leven in elk Europees land

‘zigeuners’ zoals zij door de Gadjo (in de taal van de

Roma, de niet-zigeuners) genoemd worden. In de achttien-

de en negentiende eeuw emigreerden vele Roma en Sinti -

al dan niet vrijwillig - naar de koloniën, waardoor zij zich
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over de hele wereld konden verspreiden. Het woord

‘zigeuner’ kan zijn afgeleid van oude Perzische woorden

voor smid (Asinkar) of muzikant (Ciganeh). Het woord

‘Gypsy’ is waarschijnlijk afgeleid van de naam ‘Little Egypt’,

een regio in het zuiden van Griekenland. Vanwege hun

donkere huidskleur, het uitoefenen van bijzondere profes-

sies, zoals het waarzeggen, het nomadenbestaan en andere

afwijkende gewoonten werd voetstoots aangenomen dat

de ‘zigeuners’ uit de Levant en Egypte stamden.Het woord

‘Egyptians’ werd later verbasterd tot ‘Gypsies’. Door de

eeuwen heen heeft er een vermenging plaats gevonden

van de oorspronkelijke ‘zigeuner’-cultuur met inheemse

talen en gebruiken in de Europese landen. Binnen Europa

zijn er grofweg drie ‘zigeuner’-culturen aan te wijzen. Dit

zijn de Roma, de Sinti en de Kalé. De Roma bevinden zich

voornamelijk in Midden- en Oost-Europa, de Sinti in

Noordwest-Europa en de Kalé in Zuidwest-Europa. Ook

binnen deze drie culturen bestaan er aanzienlijke verschil-

len in taal en gebruiken, waardoor er in Europa een

mozaïek van ‘zigeuner’-culturen is ontstaan. In dit artikel

en in het rapport wordt met Sinti de West-Europese

‘zigeuners’ aangeduid, waaronder de Kalé.

Wat de Roma en Sinti in alle Europese landen gemeen

hebben, is hun veelal gesegregeerde en achtergestelde

positie in de samenleving. Zelfgekozen isolement en socia-

le uitsluiting hebben een actieve deelname aan de samen-

leving verhinderd. Met name in West-Europa was de ver-

volging van de Sinti vanuit religieuze en later nationalis-

tische motieven fanatiek, terwijl de Roma in Oost-Europa



tot de negentiende eeuw relatief ongemoeid werden gela-

ten. De Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie en het

Ottomaanse Rijk gunden hun onderdanen een grote

bewegingsvrijheid en lieten hen relatief vrij in de beleving

van hun godsdienst, taal en cultuur. Dat de Roma gevrij-

waard bleven van onderdrukking en vervolging heeft eraan

bijgedragen dat het overgrote deel van de ‘zigeuners’ in

Europa nu nog in het gebied rond de Karpaten woont,

waar Roma-wijken en -dorpen zijn ontstaan. De twintigste

eeuw vormde voor de Roma een dramatisch keerpunt in

hun bestaan. Hun relatieve vrijheid werd hen na de Eerste

Wereldoorlog in de nieuwe natiestaten in Midden- en

Oost-Europa ontnomen en zij werden in de Tweede

Wereldoorlog naast de Joden voorwerp van de vernieti-

gingspolitiek van de nazi’s en hun bondgenoten. Na de

Tweede Wereldoorlog volgde in het communistische

Oostblok de gedwongen assimilatie. De Roma werden

afhankelijk gemaakt van gegarandeerde, laagwaardige en

ongeschoolde arbeid. In de zgn. ‘arbeiders- en boeren-

staten’ was geen ruimte voor afwijkend gedrag. In West-

Europa werden de Sinti afhankelijk gemaakt van gegaran-

deerde sociale uitkeringen. Van zelfstandige handwerks-

lieden, handelaren en musici werden de ‘zigeuners’ sociale

outcasts, ‘onaanraakbaren’.

Na de val van het communisme in de Midden- en

Oost-Europese landen en de transformatie van plan- naar

markteconomieën, was het afgelopen met gegarandeerde

werkgelegenheid. De Roma werden als laag-opgeleide

krachten het hardst getroffen.Vooroordelen, discriminatie

en een weinig competitieve instelling maakten het hen

bijna onmogelijk te concurreren op de nieuwe arbeids-

markten. Tevens werden in het voormalige Oostblok de

nationale identiteiten herondekt. Minderheden als de

Roma waren geen onderdeel van die identiteiten en

werden het onderwerp van een actief beleid gericht op

assimilatie in de meerderheidscultuur. In de voor veel

mensen onzekere periode na het wegvallen van allerlei

gegarandeerde voorzieningen waren de Roma een gemak-

kelijke zondebok.

D E E U E N M I N D E R H E I D S R E C H T E N I N

K A N D I D A A T - L I D S T A T E N

De herondekking van de nationale identiteit werd in de

landen van Midden- en Oost-Europa getemperd door het
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verlangen lid van de Europese Unie te worden. In 1993

formuleerde de EU criteria voor toetreding, waaronder

respect voor de minderheden. De bescherming van min-

derheden gaat verder dan het klassieke beginsel dat over-

heden zich afzijdig dienen te houden van de persoonlijke

levenssfeer, zoals de beleving van de eigen cultuur. Min-

derheidstalen en -culturen hebben het recht beschermd

te worden tegen onvrijwillige assimilatie. Naast indivi-

duele mensenrechten, hebben leden van officieel erkende

nationale minderheden, op basis van het Kaderverdrag

inzake de bescherming van nationale minderheden van de

Raad van Europa van 1995, een collectief recht in hun taal

en cultuur te worden onderwezen, zendtijd op de publie-

ke zenders te krijgen en om zich in hun contacten met de

overheid van hun eigen taal te mogen bedienen.

Door zich afzijdig te houden van de als vijandig

beschouwde buitenwereld probeerden de Roma en Sinti

door de eeuwen heen hun eigen culturele identiteit te

behouden. Het was volgens hen beter te buigen, dan zich

te verzetten en gebroken te worden. Deze strategie zit

diepgeworteld en verhindert vaak dat Roma en Sinti voor

zichzelf opkomen en gebruik maken van hun democrati-

sche rechten als staatsburgers. Aangezien de moderne

markt en de democratie van burgers verlangen dat zij

met elkaar in contact treden (actief burgerschap), zullen

de Roma en Sinti uiteindelijk geen andere keus hebben

dan zich open te stellen voor de buitenwereld. Deze ver-

andering in de Roma- en Sinti-cultuur kost tijd en doet

pijn.De eigen groep is voor de Roma en Sinti de basis van

de beleving van hun individuele identiteit en het centrum

van hun denken en handelen.Wanneer iemand het anders

wil doen dan in de groep gebruikelijk is, zal dit onher-

roepelijk tot spanningen leiden, tot conflicten en tot uit-

sluiting.

In de in het rapport onderzochte kandidaat-lidstaten

Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Slowakije, Slovenië en

Tsjechië krijgen de Roma als minderheid in toenemende

mate aandacht en bescherming van de overheid. Naast

anti-discriminatiewetgeving en het tegengaan van politie-

geweld, zijn er actieplannen aangenomen die barrières

voor de Roma bij deelname aan het onderwijs, de

arbeidsmarkt en de besluitvorming moeten opheffen. Zo

krijgen Roma-kinderen in de meeste landen de mogelijk-

heid zich voor te bereiden op de basisschool en kunnen



leraren in het klaslokaal ondersteuning krijgen van Roma-

assistenten. Hierdoor voelen de kinderen zich meer op

hun gemak op school, en is de drempel voor de ouders

om de kinderen naar school te sturen en zich te bemoei-

en met het onderwijs in de school minder hoog. De

werkloze Roma krijgen de mogelijkheid hun kansen op

de arbeidsmarkt te vergroten door deel te nemen aan

scholingsprojecten.Voorts worden Roma uitgenodigd om

te solliciteren voor functies bij de overheidsinstanties en

adviesraden.De Roma zelf lijken zich steeds zelfbewuster

te worden van hun rechten aangezien zij horecagelegen-

heden, bedrijven en skinheads aanklagen die hen respec-

tievelijk weigeren, discrimineren en mishandelen.

De eerste stappen zijn gezet op de lange weg naar

een harmonieuze co-existentie tussen de Roma en de

samenleving. Een gebrek aan financiële middelen staat het

succes van projecten vaak in de weg. Het is begrijpelijk

dat de landen van Midden- en Oost-Europa andere prio-

riteiten hebben, zoals de opbouw van een sociale markt-

economie en een functionerende rechtsstaat. Een voor-

keursbehandeling voor de Roma zou, overigens, een aver-

echts effect hebben en discriminatie in de hand werken.

Roma-projecten kunnen daarom het beste onderdeel zijn

van het algemene beleid van liberalisering, decentralisatie,

economische verzelfstandiging en marktwerking. Projec-

ten voor de Roma zouden direct moeten inspelen op hun

traditionele cultuur, waar zelfstandig ondernemerschap,

vrije beroepen, handwerk, ambacht en commercie een

belangrijke rol speelden. Het liberalisme met zijn respect

voor het individu, de rechten van de mens en de vrije

markt biedt goede kansen voor de emancipatie van de

Roma en de integratie met het behoud van de kern van

de eigen identiteit.

Om de institutionele discriminatie van Roma tegen

te gaan is met uitzondering van Bulgarije, Slowakije en

Tsjechië in alle kandidaat-lidstaten van de EU een specia-

le Roma-ombudsman aangesteld. Naast de inspanningen

om vooroordelen en discriminatie tegen te gaan door

anti-discriminatiewetgeving, kan de ombudsman onder-

zoeken of de processen in de overheidsbureaucratie er

toe leiden dat de Roma structureel worden achter-

gesteld ten opzichte van andere etnische groepen. De

plicht die op overheden rust om discriminatie tegen te

gaan en gelijke kansen voor alle burgers te scheppen, kent
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echter ook een spiegelbeeld: de plicht die op minder-

heden rust om een actieve bijdrage aan de samenleving te

leveren. Het leren naar school te gaan, Roma-assistenten

in de klas, onderwijs in eigen taal, toegang tot de media,

toegang tot de markt door deregulering en stimulering

van Roma-ondernemerschap, etcetera, moeten het de

Roma mogelijk maken om actief in de samenleving te

participeren. Het is aan de politici in de kandidaat-lid-

staten van de EU om niet alleen formeel de discriminatie

uit te bannen en rechten voor minderheidsgroepen in de

wet te verankeren, maar om de informele sociale uitslui-

ting tegen te gaan. Het is daarentegen aan de zo invloed-

rijke traditionele Roma-leiders om die handreiking aan te

nemen en actieve maatschappelijke participatie van hun

gemeenschappen te bevorderen. In een veranderende

samenleving is ook de Roma-identiteit aan verandering

onderhevig.West-Europa is in dit kader geen goed voor-

beeld voor Oost-Europa. In West-Europa zijn de Sinti

afgekocht. Uitkeringen voor sociale rust. Geaccepteerde

afzijdigheid in plaats van actieve betrokkenheid.

In Tsjechië heeft de overheid actieve uitsluiting lange

tijd bevorderd. Zo werd de Roma in eerste instantie het

Tsjechische burgerschap na de splitsing van Tsjechië en

Slowakije onthouden ‘want de Roma waren immers

Slowaken’. De muur die de Roma van de autochtone

bevolking in het dorp Usti nad Labem moest scheiden,

geeft de gevoelens van de Tsjechen voor de Roma goed

weer. Ook de tegenwerking van het oprichten van een

Roma-museum in Praag geeft aan dat het nog lang zal

duren voordat de landen waar de Roma leven ook echt

hún landen zullen zijn.Ook in Bulgarije en Roemenië heb-

ben de Roma moeite om hun belangen te verdedigen

aangezien zij niet structureel betrokken worden in het

ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Het is beleid voor

en niet door de Roma.Alhoewel de Roma wel op ad hoc

basis zijn betrokken bij de ontwikkeling van programma’s

in Bulgarije en Roemenië, zou deze samenwerking een

structureel karakter dienen te hebben.

Hongarije biedt het meest interessante voorbeeld

van integratie van de Roma. In dit land hebben de Roma

de mogelijkheid op lokaal niveau zelf beslissingen te

nemen over zaken die cultuur, taal en onderwijs betref-

fen. Dit model is te vergelijken met de Nederlands-,

Frans- en Duitstalige gemeenschappen in België. Door



middel van deze lokale zelfbesturen kunnen de Roma, bij-

voorbeeld, de manier waarop onderwijs wordt gegeven

veranderen, opdat hun kinderen zich er prettiger voelen

en betere resultaten behalen. Dit is een belangrijke stap

voorwaarts aangezien in de meeste Europese landen de

Roma en Sinti geen enkele invloed hebben op de manier

waarop les wordt gegeven op school, met als gevolg dat

zij hun kinderen thuis houden omdat zij het onderwijs-

systeem schadelijk vinden voor de ontwikkeling van hun

kinderen.

T E N S L O T T E

De kandidaat-lidstaten van de EU staan aan het begin van

een proces waarin de Roma niet alleen voor de wet gelijk

zijn, maar waarbij zij zich daadwerkelijk tot zelfstandige

burgers kunnen ontwikkelen, die hun eigen identiteit

kunnen beleven binnen de samenleving als geheel. De

invloed van de moderne massacommunicatiemiddelen,

zoals met nameTV en internet, zullen dit proces bespoe-

digen.‘Hamburgerisation’ heeft een negatieve lading,maar

leidt ook tot internationale identificatie van als global

citizen en consumer. Grenzen en barrières worden poreus.

Begrippen als nationale meerderheden en minderheden

verliezen meer en meer hun betekenis. Dit is een proces
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van geven en nemen. Burgerrechten en burgerplichten

vormen daarbij in een liberale samenleving, democrati-

sche rechtsstaat en vrije-markteconomie één geheel.

West-Europa kan daarbij nog veel van Midden- en Oost-

Europa en met name van het Hongaarse model leren.

Wij moeten de Roma en de Sinti tot deelname aan

onze maatschappij blijven uitnodigen en tot activiteit blij-

ven prikkelen, dat is het enige alternatief voor sociale uit-

sluiting en maatschappelijke spanningen en desintegratie.

Het integrale rapportThe Position of the Roma & Sinti in

an Integrating Europe: Rethinking National Identity is

onder publications te vinden op de website van de Libe-

rale Internationale via www.worldlib.org/humanrights/.

Mr.drs J.C. van Baalen is lid van de VVD-fractie in de Tweede

Kamer der Staten-Generaal en Vice-President van de Liberale

Internationale. Hij schreef het rapport als Special rapporteur

of Liberal International on the Position of the Roma in Central

and Eastern Europe. Hij werd daarbij ondersteund door drs

H.R.Venema, destijds student geschiedenis aan de Rijksuniver-

siteit Groningen. Hielke Venema studeerde onlangs af in de

variant Bestuur & Beleid in Internationale Organisaties en is

thans werkzaam in het bedrijfsleven.



MA A T S C H A P P E L I J K O N D E R N EM E N :
G E E N W E T G E V I N G ,

M A A R N I E T V R I J B L I J V E N D
T H E O V A N D E R N A T

�
Maatschappelijk verantwoord of ethisch onder-

nemen kan niet los gezien worden van de core

business van de onderneming. Het recente advies

van de Sociaal-Economische Raad (SER) over

maatschappelijk ondernemen stelt juist uitdruk-

kelijk dat maatschappelijk ondernemen de core

business omvat. De discussie sinds het uitkomen

van het rapport spitst zich voor een belangrijk

deel toe op de vraag of wetgeving al dan niet

noodzakelijk is om maatschappelijk ondernemen

af te dwingen.Wetgeving zal echter eerder con-

traproductief zijn en de eigen verantwoordelijk-

heid van de onderneming beperken, dan stimule-

rend werken.

MA A T S C H A P P E L I J K O N D E R N EM E N A L S

C O N T A I N E R B E G R I P

Maatschappelijk ondernemen, waarbij om een eerste

omschrijving van het begrip te geven niet alleen gestreefd

wordt naar winst maar waarbij ook uitdrukkelijk gepro-

beerd wordt een bijdrage aan de maatschappij te leveren,

staat steeds meer in de belangstelling.Ging het in het ver-

leden bijvoorbeeld om de vraag of het maatschappelijk

verantwoord was in het Zuid-Afrika van het apartheids-

regime te beleggen, meer recente spraakmakende voor-

beelden zijn het al dan niet afzinken van een olie-platform

en de problematiek rond de kinderarbeid in lage-lonen-

landen.Op geheel andere schaal kan gedacht worden aan

plaatselijke ondernemers die zich inzetten om de leef-

baarheid van een achterstandswijk te vergroten. Maat-

schappelijk ondernemen komt dan ook in tal van varian-

ten voor en een scherpe definitie is niet gemakkelijk te

geven. Gesproken wordt wel van een ‘containerbegrip’.
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Men kan zelfs een discussie over de naam aangaan. Gaat

het om maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk

verantwoord ondernemen, ethisch ondernemen of moet

meer de nadruk gelegd worden op het duurzaam onder-

nemen.

Een bijkomend probleem is dat de term maatschap-

pelijk ondernemen zelf al de nodige tegenstellingen

en vragen oproept. Zo zou men zich op het standpunt

kunnen stellen dat elke bona fide onderneming er per

definitie naar streeft om maatschappelijk verantwoord te

opereren.Vanuit deze visie mag aangenomen worden dat

het moeilijk voorstelbaar is dat een bedrijf willens en

wetens niet maatschappelijk verantwoord zou willen

werken. Dit betekent dan wel dat duidelijk moet zijn aan

welke geschreven en ongeschreven regels moet worden

voldaan om maatschappelijk verantwoord te onder-

nemen. Een geheel andere interpretatie is dat maatschap-

pelijk ondernemen juist een stap verder gaat dan datgene

waartoe de onderneming verplicht is. Maatschappij en

bedrijf zelf hebben hier dan baat bij. Duidelijk is dat beide

(uiterste) benaderingen hun eigen voordelen en nadelen

hebben. Zo legt de eerste benadering sterk de nadruk op

het verplichte karakter waarbij er weinig ruimte is voor

veel verschillende invullingen, terwijl de tweede benade-

ring wel erg vrijblijvend wordt. Het vasthouden in de

discussie aan één van beide visies is dan ook lastig en kan

mogelijk zelfs verwarrend werken.

MA A T S C H A P P E L I J K O N D E R N EM E N A L S

WA A R D E C R E A T I E

Het recente SER-advies De winst van waarden plaatst het

begrip maatschappelijk ondernemen uitdrukkelijk in het

kader van de primaire doelstelling van de onderneming:



waardecreatie in de zin van het voortbrengen van goede-

ren en diensten en door het scheppen van werkgelegen-

heid en bronnen van inkomensverwerving.1 Het streven

naar winst op lange termijn wordt hierbij door de SER

gezien als basis voor de continuïteit van de onderneming.

Het blijft hier echter niet bij. Naast het streven naar ren-

dement, worden de zorg voor de sociale omgeving en

de zorg voor de natuurlijke leefomgeving als dimensies

van waardecreatie gezien. Kortom het belang van de

bekende drie P’s, profit, people en planet, wordt volledig

onderkend.2 Het bewust richten van de ondernemings-

activiteiten op lange termijn waardecreatie in deze drie

dimensies, wordt als definitie voor maatschappelijk

ondernemen gekozen. De SER stelt zich hierbij uitdruk-

kelijk op het standpunt dat maatschappelijk ondernemen

in deze zin een onlosmakelijk onderdeel is van het onder-

nemingsbeleid, waarbij het verschil tussen core business

en non-core business niet relevant is. De overeenstem-

ming tussen de sociale partners met betrekking tot deze

benadering is zonder meer een belangrijke stap voor-

waarts. De meningen over dit onderwerp zijn in het ver-

leden op zijn zachtst gezegd wel eens minder eensgezind

geweest.

De aanleiding voor het SER-rapport was een advies-

aanvraag van het kabinet, waarin de SER met name

gevraagd werd zijn visie te geven over de rollen die over-

heden, bedrijfsleven en andere maatschappelijke organi-

saties (kunnen) vervullen op het gebied van maatschap-

pelijk ondernemen. De SER heeft de probleemstelling

breed opgevat.Vanuit de maatschappelijke rol die onder-

nemingen in de huidige tijd vervullen ontwikkelt de SER

zijn visie. Hierbij wordt er naar gestreefd om tot een

algemene benaderingswijze te komen van het begrip

maatschappelijk ondernemen, waarbij de SER zich reali-

seert dat een en ander nog sterk in ontwikkeling is.

Vanuit deze algemene benadering wordt vervolgens

ingegaan op de relatie tussen de onderneming en haar

maatschappelijke omgeving. In het bijzonder wordt in-

gegaan op de relatie met de financiële markten, de

arbeidsmarkt en de afzetmarkt, maar ook de rollen van

de overheden en de maatschappelijke organisaties wor-

den uitgewerkt. De SER zet zich hierbij uitdrukkelijk

ervoor in dat maatschappelijk ondernemen niet vrijblij-

vend kan zijn.
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W E T G E V I N G

Gegeven het belang van maatschappelijk ondernemen

volgt haast automatisch de vraag of wetgeving noodzake-

lijk is. Het probleem is dat op vele wijzen invulling kan

worden gegeven aan het begrip, waarbij de opvattingen

over wat wel en niet noodzakelijk is ook nog eens veran-

deren. Illustratief is het recht op een rookvrije werkplek.

Lag dit ooit in de sfeer van beleefdheid, geleidelijk is dit

steeds belangrijker geworden en thans is dit binnen een

sociaal verantwoord personeelsbeleid een vanzelfspre-

kendheid geworden.Ook per land kunnen de opvattingen

verschillen, getuige bij voorbeeld dat het feit dat het

draagvlak voor een specifieke gedragscode (code of con-

duct) voor internationale bedrijven die actief zijn in

Noord-Ierland, in de Verenigde Staten beduidend groter

is dan elders. De bedoeling van de door veel Amerikaan-

se bedrijven onderschreven Mac Bride Principles is om in

Noord-Ierland discriminatie op basis van geloof of poli-

tieke overtuiging zo veel mogelijk op de werkplek tegen

te gaan. Interessant in dit kader is ook de constatering in

het SER-advies dat normen en waarden steeds minder

van ‘boven’, dat wil zeggen van kerk en/of overheid,

worden ontwikkeld, maar steeds vaker verspreid in de

samenleving worden ontwikkeld in interactie tussen ver-

schillende (maatschappelijke) partijen. De praktijk laat

inmiddels zien dat tal van bedrijven uit eigen beweging

een actieve rol vervullen op het gebied van maatschappe-

lijk ondernemen. Bekende namen in Nederland zijn in dit

verband C&A, Shell en Unilever.

De SER laat in zijn analyses zien dat het veld volop

in beweging is, waarbij het onontkoombaar is dat de

concrete invulling ook sterk afhankelijk is van de kern-

activiteiten (core business) en van de specifieke omge-

vingsfactoren. Aanvullende wetgeving om dit proces te

beïnvloeden, bijvoorbeeld door ondernemingen direct of

indirect te stimuleren om tot vormen van maatschappe-

lijk ondernemen te komen, zal praktisch zeer moeilijk zal

zijn en is mede gezien de vele initiatieven ook niet nodig.

Zelfs kan men zich afvragen of al te veel overheids-

bemoeienis wel past binnen de door de SER gekozen

benadering waarin de nadruk gelegd wordt op de eigen

verantwoordelijkheid van de onderneming bij het streven

naar waardecreatie in de drie P’s. Wetgeving zal hier

eerder contraproductief zijn en de eigen verantwoorde-



lijkheid van de onderneming beperken, dan stimulerend

werken. Dit alles laat uiteraard de mogelijkheid onverlet

dat de overheid op bepaalde gebieden, zoals de milieu

wetgeving, minimumnormen vaststelt.

Dit alles staat geheel los van de vraag of de overheid

bevoegd is in te grijpen en dwingende regels vast te

stellen wanneer de maatschappelijke omstandigheden dit

noodzakelijk maken.Vanaf de in 1874 aangenomen wet-

Van Houten tot verbod van kinderarbeid zijn er voor-

beelden te over van situaties waarin de overheid daad-

werkelijk ingreep. Deze bevoegdheid van de overheid

staat dan ook absoluut niet ter discussie. Een geheel

andere vraag is of de overheid datgene wat niet via mate-

riële regelgeving wordt vastgelegd, op de een of andere

manier via de omweg van een verplichting tot maat-

schappelijk ondernemen moet gaan regelen.Afgezien van

de eerder genoemde bezwaren, levert dit het gevaar op

van het ontstaan van onduidelijke en vage regelgeving.3

G E E N V R I J B L I J V E N D H E I D

Dit alles betekent zeker niet dat maatschappelijk onder-

nemen vrijblijvend is. De onderneming kan er niet aan

ontkomen rekening te houden met de verschillende

krachten in de samenleving. De opstelling van de onder-

neming hangt in de termen van het SER-advies af van wat

moet, vanwege regelgeving en maatschappelijke verwach-

tingen, van wat hoort in de visie van de onderneming zelf

en van wat loont. Dit alles hangt wel met elkaar samen.

Een onderneming kan op goede gronden bepaalde

beleidskeuzen maken, maar wanneer blijkt dat cliënten,

werknemers of financiers daar een andere mening over

hebben en zich van de onderneming afkeren is er toch

een groot probleem.

Heeft een bedrijf eenmaal bepaalde keuzen gemaakt

dan blijft dit niet zonder gevolgen. De positionering van

het bedrijf in zijn omgeving wordt er inmiddels door

beïnvloed. Zo lang het om interne richtlijnen gaat zullen

deze als zodanig in het algemeen nog geen directe exter-

ne gevolgen hebben. Een andere situatie doet zich voor

wanneer een onderneming haar beleid met betrekking

tot maatschappelijk ondernemen uitdrukkelijk kenbaar

maakt aan de buitenwereld in een mission statement of

bedrijfscode of kenbaar maakt door het onderschrijven

van bepaalde door internationale organisaties opgestelde
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richtlijnen. Steeds meer bedrijven gaan hier op de één of

andere manier toe over. Dan zullen externe stakeholders,

of het nu om afnemers, niet-gouvernementele organi-

saties of anderen gaat, het bedrijf wel degelijk kunnen

aanspreken, zij het in het algemeen niet in rechte. Niet-

naleving van het eigen beleid zal dan ongetwijfeld de

maatschappelijke reputatie van het bedrijf schaden, met

alle mogelijke gevolgen van dien. De praktijk binnen ver-

schillende landen leert bijvoorbeeld dat een kopers-

staking in bijzondere situaties zeker niet ondenkbaar is.

Heeft een bedrijf eenmaal vrijwillig bepaalde keuzen

gemaakt en naar buiten gebracht, dan is het logisch dat

het bedrijf ook in enige vorm aangeeft hoe daar in de

praktijk mee wordt omgegaan. Een zekere vorm van

rapportage ligt dan voor de hand.Maatschappelijk onder-

nemen kan immers niet als vrijblijvende activiteit worden

gezien waarbij het uitspreken van intenties alleen vol-

doende is. Ook hier geldt echter dat het vastleggen van

dwingende normen zeer moeilijk is en ertoe zal leiden

dat een bedrijf, uit angst om bijvoorbeeld concurrentie-

gevoelige informatie te moeten verstrekken, eerder

geneigd zal zijn om helemaal geen beleid op dit gebied

kenbaar te maken. Dit zou de eerder geconstateerde

positieve ontwikkeling juist terugdraaien. De keuze van

de SER om de wijze van rapportage eerst in de praktijk

uit te laten kristalliseren (in de vorm van good practices)

en de Raad voor de Jaarverslaglegging daarbij een stimu-

lerende rol te geven, is vooralsnog een praktische oplos-

sing.

Dit alles neemt niet weg dat wanneer een bedrijf zich

niet aan een zelf opgelegde code houdt, maar zich in het

kader van de concurrentie wel op deze code laat voor-

staan, dit wel degelijk juridische gevolgen kan hebben.Het

minste waarvan men het bedrijf dan kan betichten is

oneerlijke concurrentie of misleidende reclame.4

V E R A N TWOO R D B E L E G G E N

Interessant in dit kader zijn ook de ontwikkelingen in de

financiële markten. Duidelijk is dat de roep toeneemt om

aandeelhouders meer invloed te geven. Men kan zeker

verdedigen dat een goed corporate governance-systeem

voor de individuele onderneming een onderdeel van het

maatschappelijk ondernemen is. De door de OESO vast-

gestelde richtlijnen voor multinationale ondernemingen



wijden er zelfs een aparte aanbeveling aan.5 De richtlijnen

zelf bestaan uit een aantal door de lidstaten van de OESO

onderschreven aanbevelingen aan multinationale onder-

nemingen met betrekking tot het verantwoord onder-

nemen (‘principles and standards for responsible business

conduct consistent with applicable laws’). Vele aspecten

van maatschappelijk ondernemen komen hierin ter spra-

ke, variërend van de wijze waarop omgegaan wordt met

het milieu tot het tegengaan van oneerlijke concurrentie.

Inmiddels hebben tal van bedrijven de richtlijnen vrijwillig

aanvaard.

Geleidelijk aan neemt de aandacht van investeerders

en financiële instellingen voor verantwoord beleggen ook

toe.Het is niet voor niets dat banken, zoals in Nederland

ABN-AMRO en de RABO-bank, zich aansluiten bij de

World Business Council for Sustainable Development.

Hier wordt doorgaans een aparte definitie voor gehan-

teerd die er op neer komt dat bij het samenstellen van de

beleggingsmix niet alleen naar rendement en risico wordt

gekeken, maar ook naar waardecreatie voor de maat-

schappij als geheel. Uiteraard roept dit de vraag op of

maatschappelijk verantwoord beleggen ten koste van

het rendement gaat. In het algemeen geeft de litteratuur

nog geen eenduidig beeld, zij het dat enkele recente

onderzoeken neigen naar de conclusie dat het gedrag van

socially responsible mutual funds,wanneer men daar ook de

risico’s bij betrekt, niet wezenlijk verschilt van vergelijk-

bare conventionele fonds.6 Definitieve conclusies kunnen,

mede gezien het beperkte empirische materiaal, nog niet

worden getrokken.

Een bijzondere positie nemen de pensioenfondsen in

die hun uitkeringen (gedeeltelijk) baseren op belegd ver-

mogen.Het is niet ondenkbaar dat deze pensioenfondsen

in de toekomst hun deelnemers geleidelijk (meer) moge-

lijkheden zullen geven om voor een gedeelte van het te

beleggen vermogen zelf de verhouding tussen de rende-

ment en risico te beïnvloeden. Elke deelnemer kan dan

een individueel beleggingsprofiel vaststellen voor een

deel van zijn te beleggen premies. In concreto betekent

dit bijvoorbeeld dat de verhouding tussen aandelen en

vastrentende waarden niet meer voor elke deelnemer

gelijk is. Op zich zou het in een dergelijke benadering

goed passen om ook de mate waarin maatschappelijk

verantwoord belegd moet worden, onderdeel te doen
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zijn van het beleggingsprofiel. Het SER-advies als zodanig

doet hier geen uitspraak over, maar ziet deze benadering

als een van de bouwstenen voor de verdere discussie

over ethisch verantwoord beleggen. Inmiddels hebben

diverse pensioenfondsen, waaronder ABP en PGGM, in

hun beleggingsbeleid op enigerlei wijze het streven naar

maatschappelijk verantwoord beleggen vastgelegd. De

concrete invulling verschilt echter per fonds.

C ON C L U S I E S

De belangrijkste conclusie van het SER-advies is

misschien wel dat maatschappelijk ondernemen de core

business omvat. De ‘maatschappelijke’ activiteiten maken

in de visie van de SER onlosmakelijk deel uit van het

ondernemingsbeleid, zodat het onderscheid tussen core

business en non-core business irrelevant is. De in het advies

gegeven benadering maakt het mogelijk dat een eigen

vrijwillige invulling aan het maatschappelijk ondernemen

kan worden gegeven, die waarschijnlijk meer zoden aan

de dijk zet dan dwingende wetgeving zou doen. Vrij-

blijvend is dit alles zeker niet, want de opstelling van de

onderneming heeft zeker maatschappelijke consequen-

ties. Dat inmiddels de eerder genoemde OESO-richt-

lijnen door het kabinet breed zijn onderschreven en de

verschillende werknemers- en werkgeversorganisaties er

alles aan doen om de ontwikkelingen op dit gebied ver-

der te bevorderen, is een niet onbelangrijke plus.
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gewezen dat dit alles onverlet laat de mogelijkheid

dat de wetgever bepaalde concrete regels die be-

drijven vrijwillig hanteren, kan codificeren wanneer

daartoe aanleiding is. Dit dient echter in deze visie

als onderdeel van het normale wetgevingsproces te

worden gezien en staat geheel los van het dwingend

opleggen van maatschappelijk ondernemen als zo-

danig.

4. Zie: W.J.M. van Genugten, ‘Multinationale onderne-

mingen en de rechten van de mens: van voorzichtige
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DE 
ANTI- G LO BAL I SERING SB EWE GING 

URI ROSENTHAL ,~)~cc.·. 
<>( r. 

Seattle, Praag, Den Haag, Göteborg en Genua - het had

den even goed NewYork,Wenen,Amsterdam, Parijs, Lon

den en Rome kunnen zijn. Het gaat hierbij echter niet om 

een brochure van de reisbureaus, maar om grote steden 

die het strijdtoneel zijn geweest van demonstraties, acties 

en geweld tegen de globalisering. Amsterdam hoort er 

trouwens ook bij, want de Eurotop van 1997 leverde al 

de nodige schermutselingen tussen de autoriteiten en 

actievoerders uit verschillende landen op. Toen alliet een 

nieuwe groep autonomen van zich horen, toen ook had

den de gezagsdragers en de politie de grootste moeite 

een internationale conferentie tegen straatgeweld te 

beschermen. 

De ontwikkelingen op dit nieuwe internationale 

strijdtoneel zijn verontrustend. Het staat bol van woor

den, termen, begrippen en slogans die door iedereen in 

de mond worden genomen zonder dat men zich afvraagt 

waar het nu eigenlijk om gaat. Neem om te beginnen de 

globalisering. Die wordt al heel lang als een demonische 

kracht ten tonele gevoerd. Dat gebeurt vanuit alle seg

menten van het politieke spectrum. Wat vroeger links 

heette, verzet zich tegen de globalisering omdat die het 

internationale kapitalisme in de hand werkt. Wat eertijds 

rechts werd genoemd, opponeert ertegen omdat globali

sering de 'eigenheid' van de nationale samenleving zou 

aantasten. Zoals extreem links en extreem rechts elkaar 

ook weten te vinden in hun gemeenschappelijke afkeer 

van moderniteit en vooruitgang, en in hun gemeenschap

pelijke voorkeur voor wat 'zuiver','echt' en 'authentiek' is. 

Vegetariërs aller landen, verenigt u! 

Dan zijn er de zogeheten NGO's - de niet-goeverne

mentele organisaties waarmee het internationale activis

me verbonden is. Het is een ongelukkige vertaling van 

'non-governmental organisations'; want niet-goeverne

menteel heeft, anders dan 'non-governmental', een anta-
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gonistische betekenis. In eerste instantie ging het bij 

NGO=s vooral om de milieubeweging en de organisaties 

die zich met ontwikkelingshulp bezighouden. Tegenwoordig 

is het een bonte mengeling van verenigingen, organisaties 

en groepjes nonconformisten. 

Het verontrustende van de ontwikkelingen op het 

nieuwe internationale strijdtoneel is dat de vaagheid van 

deze anti-globaliseringscoalitie abusievelijk wordt aangezien 

voor alomvattendheid en dat allerlei opinieleiders en zaak

waarnemers zich als vertegenwoordigers van de globale 

publieke opinie opwerpen. Dit wordt nog eens versterkt 

door de neiging om, wanneer het zo uitkomt, 'de internatio

nale gemeenschap' ten tonele te voeren. Ook de nationale 

regeringen doen daar tegenwoordig volop aan mee. 

Het kan geen kwaad een aantal misplaatste pretenties 

van de NGO's, demonstranten en activisten op het inter

nationale front aan de kaak te stellen. De confrontaties 

tussen de politie en activisten leiden telkens tot de 

bezweringsformule dat de activisten uiteraard hun recht 

op vrije meningsuiting moeten kunnen uitoefenen. Maar 

dat we ze graag hun vrijheid van meningsuiting gunnen, 

wil nog niet zeggen dat die meningen hout snijden. Wie 

zich tegen uitwassen van de mondialisering uitspreekt, zal 

het gelijk per definitie aan zijn zijde hebben. Maar het 

heeft geen enkele zin zich tegen de niet te stoppen mon

dialisering te keren, de voordelen daarvan buiten de orde 

te verklaren en in pre-modernistische alternatieve oplos

singen - 'small is beautiful' - te blijven steken. En je hebt 

het gelijk evenmin aan je zijde wanneer het op straat tot 

gewelddadige botsingen komt. 

En dan is er de aanspraak op representativiteit.AIIicht 

wint die aanspraak in onze gemediatiseerde wereld aan 

kracht naarmate de media meer aandacht aan confronta

ties rond internationale conferenties besteden. Maar 

daarmee is vanuit democratisch oogpunt weinig gezegd, 
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want het zijn niet de media die bepalen hoe representa

tief personen en opvattingen zijn. Ironisch genoeg wor

den de NGO's op het wereldtoneel door precies dezelf

de handicap geteisterd als hun tegenstrevers. Kunnen ze 

zich in de verschillende landen - het 'eigen land' - nog 

redelijk legitimeren, in vreemde landen en in verre oorden 

moeten ze zich in allerlei bochten wringen om zich als 

internationaal forum te kunnen laten gelden. Ironisch 

genoeg ook ontlenen verschillende NGO's hun aanspraak 

op representativiteit vooral aan het feit dat ze aan bepaal

de overheidscriteria voor representativiteit voldoen - dus 

aan criteria die gesteld worden door autoriteiten die de 

globalisering een warm hart toedragen. Zo ontberen ze 

van twee kanten legitimiteit en representativiteit: in eigen 

land moeten ze zich verweren tegen de beschuldiging dat 

ze zich, ook al zijn ze non-goevernementeel, schikken naar 

de representativiteitscriteria die het goevernement 

oplegt, en ver van huis huldigen ze standpunten die in 

eigen land mogelijk niet gedeeld worden. 
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Er is dus geen enkele reden de anti-globaliseringsbe

weging op het hoge plan te tillen waarop sommigen haar 

graag zien. De vaagheid van de beweging mag niet misver

staan worden als omvattendheid. Binnenlands hebben 

sommige single-issue bewegingen af en toe de neiging 

zich op te werpen als nieuwe integratieve instituties die 

de politieke partijen naar de kroon steken. Daarop wordt 

terecht kritiek geoefend. Maar die kritiek gaat in even 

sterke mate op voor NGO's die zich op het internationa

le pad begeven. De NGO's hebben daar, onder meer bij 

gebrek aan internationaal samenwerkende politieke par

tijen, al gauw aanzienlijk meer bewegingsvrijheid. Maar dat 

maakt ze nog allerminst tot legitieme zaakwaarnemers 

van de publieke opinie in de wereld. 

Prof.dr. U. Rosenthal is hoogleraar bestuurskunde aan de Uni

versiteit van Leiden en aan de Erosmus Universiteit Rotter

dam, alsmede voorzitter van de redactie van Liberaal Reveil. 
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KYOTO GETORPEDEERD: WAT 

BEZIELT DIE AMERIKANEN TOCH? 
HANS LABOHM 

Er is in Europa maar weinig begrip voor de starre 

Amerikaanse houding met betrekking tot de aan

pak van het 'broeikaseffect'. Toch is de positie van 

de Amerikanen volgens Hans Labohm wel dege

lijk respectabel. Er zijn namelijk nog tal van onze

kerheden met betrekking tot de vraag of de aarde 

inderdaad opwarmt en met betrekking tot de 

consequenties van een dergelijke opwarming. De 

consensus tussen wetenschappers ten aanzien 

van deze kwestie is veel minder groot dan door

gaans door de milieu-lobby wordt gesuggereerd. 

'Don't confuse me with the (acts; my mind is made up.' 

Anonymus 

De weigering van de regering-Bush om een bijdrage te 

leveren aan de vermindering van co,-emissies om de 

(vermeende) opwarming van de aarde af te remmen, 

overeenkomstig het zogenoemde Kyoto-Protocol, heeft 

tot een golf van verontwaardiging geleid, vooral in Euro

pa. Het voornaamste argument dat President Bush daar

bij naar voren heeft gebracht is dat dit een te zware 

belasting voor de Amerikaanse economie zou vormen. 

Het lag oorspronkelijk in de bedoeling dat tijdens de 

zesde conferentie van de partijen bij het klimaatverdrag, 

die in november 2000 in Den Haag werd gehouden, de 

jarenlange onderhandelingen over de vermindering van 

de uitstoot van broeikasgassen zouden worden bekroond 

met concrete toezeggingen over de maatregelen die lan

den zouden nemen om de doelstellingen van het verdrag 

te verwezenlijken. Maar deze conferentie liep uit op een 

fiasco. Datzelfde gold voor de daarop volgende pogingen 

die in april 200 I door Minister Pronk, in zijn hoedanig

heid van voorzitter van de conferentie, werden onderno

men om in het bijzonder de Amerikanen over de streep 
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te trekken. De regering-Bush had zich aanvankelijk 

beperkt tot verwerping van bepaalde technische uitvoe

ringsmaatregelen van het verdrag. Maar inmiddels was de 

Amerikaanse positie verhard tot wat door velen als een 

afwijzing van de beginse/en van het verdrag werd gezien, 

hetgeen overigens later door de Amerikaanse regering 

werd tegengesproken. 

Er is wel gesuggereerd dat President Bush zijn oren 

te veel heeft laten hangen naar de industriële lobbies in 

de Verenigde Staten, in het bijzonder de (Texaanse) olie

producenten. Maar wie zich enigszins in het Amerikaanse 

debat verdiept merkt dat er meer achter zit. Immers, er 

heerst nog veel onzekerheid over de vraag of de aarde 

warmer wordt en zo ja, waardoor. Ook heerst er verschil 

van mening over de vraag of eventuele opwarming van de 

aarde moet worden afgeremd of juist zou moeten wor

den bevorderd. 

In de jaren zestig en zeventig waren verschillende kli

matologen van mening dat de afkoeling van de aarde een 

dodelijke bedreiging voor de mensheid vormde. Enige 

citaten 1 :J. Murray Mitcheii:'The cooling has already killed 

hundreds of thousands of people in poor nations. lt has 

already made food and fuel more precious, thus incre

asing the price of everything we buy. lf it continues, and 

no strong measures are taken to deal with it, the cooling 

wil I eau se world famine, world chaos, and probably world 

war, and this could all come by the year 2000.' Lowell 

Ponte: 'The facts have emerged, in recent years and 

months, from research into past ice ages.They imply that 

the threat _of a new ice age must now stand alongside 

nuclear war as a likely souree of wholesale death and 

misery for mankind.' Nigel Calder:'At this point, the 

world's climatologists are agreed ... Once the freeze 

starts, it will be too late.' 

Rond 1988 vond een omslag in het denken plaats. 
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Vanaf die periode werd de opwarming van de aarde als 

belangrijkste bedreiging gezien. Deze zou voor een 

belangrijk deel worden veroorzaakt door menselijke han

delen, in het bijzonder de uitstoot van broeikasgassen. In 

september 1990 kwam een rapport uit van het 'lnter

governmental Panel on Climate Change' (IPCC) dat deze 

ontwikkeling leek te bevestigen. Deze en andere publika

ties van het IPCC hebben als basis gediend voor de 'Uni

ted Nations Framewerk Convention on Climate Chan

ge', vastgelegd in het zogenoemde 'Kyoto Protocol' van 

1997. In dit Protocol hebben de ontwikkelde landen zich 

verplicht hun gezamenlijke uitstoot van broeikasgassen in 

de periode 2008-20 12 met ten minste 5% te verminderen 

vergeleken met het niveau van 1990. Eind 2000 zouden zij 

dienen te beslissen om welke maatregelen het precies zou 

gaan. Inmiddels zijn alle partijen van het Kyoto-Protocol, 

niet alleen de Verenigde Staten, maar ook Europa, verder 

van het niveau van 1990 verwijderd geraakt. 

De Berkeley-professor,Aaron Wildavsky, een vooraan

staande Amerikaanse politicoloog met een bestuurskundi

ge achtergrond, heeft eens opgemerkt:'Giobal warming is 

the mother of all environmental scares.' Vaak wordt de 

indruk gewekt dat hierover een brede wetenschappelijke 

consensus zou b.estaan. Maar bij nader inzien blijkt dat 

toch niet het geval te zijn. Er is een krachtige dissidente 

stroming van serieuze wetenschappers die de vrees voor 

een milieu-Armageddon geheel ongegrond acht. 

In een recent rapport van de Amerikaanse National 

Research Council wordt weliswaar vastgesteld dat de 

oppervlaktetemperatuur van de aarde de laatste twintig 

jaar waarschijnlijk iets is gestegen, maar dat geldt niet 

voor de temperatuur van de atmosfeer. Dat de aarde wat 

warmer wordt is oud nieuws. De huidige opwarming 

begon reeds 300 jaar geleden sinds het dieptepunt van de 

kleine ijstijd. Aangenomen wordt dat deze voortvloeit uit 

de activiteit van de zon. In de Middeleeuwen, vóór de 

kleine ijstijd, waren de temperaturen gemiddeld hoger en 

was het klimaat milder. De huidige aardtemperatuur ligt 

nu ongeveer op het gemiddelde van de laatste 3000 jaar. 

Klimatologen beweren dat de atmosfeer als een 

broeikas werkt. Als dat waar is, moet de temperatuur in 

de atmosfeer sneller stijgen dan die aan de oppervlakte 

van de aarde. En de modellen die aan het Kyoto-plan ten 

grondslag liggen hadden nu juist dáár een stijging voor-
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speld. Maar metingen tonen aan dat de temperatuur op 

aarde waarschijnlijk wel iets is gestegen, terwijl die in de 

hogere luchtlagen ongeveer gelijk is gebleven. 

Sommige critici zien een wat hogere aardtempera

tuur als een gunstige ontwikkeling, ongeacht wat de oor

zaken daarvan ook zouden mogen zijn. Een temperatuur

verhoging heeft een positieve invloed op de flora en 

fauna, terwijl de mens zich daaraan zonder moeite zal 

kunnen aanpassen 2
• De voorspellingen ten aanzien van de 

rijzing van de zeespiegel achten zij op zijn minst overdre

ven. Een enkeling verwacht zelfs een daling van de zee

spiegel omdat hogere temperaturen tot meer sneeuwval 

op de polen zal leiden. 

Anderen zijn van oordeel dat zelfs al zou de verhoog

de uitstoot van broeikasgassen wel enig effect hebben, 

dat nog niet tot catastrofes zou leiden, omdat er talrijke 

terugkoppelingsmechanismen werkzaam zijn in het mi

lieu, zoals een hogere absorptie van C02 door planten 

indien de concentratie daarvan in de atmosfeer zou toe

nemen, die voor een nieuw evenwicht zouden zorgen. 

Weer andere critici wijzen op de talloze onzekerhe

den en voorbehouden die zelfs in de IPCC-rapporten zijn 

uitgespeld, maar die in de samenvattingen daarvan en in 

het daarop volgende politieke debat zijn weggepoetst. Zij 

zijn van oordeel dat de modellen die daarbij zijn gebruikt 

te veel tekortkomingen vertonen om betrouwbare voor

spellingen te kunnen doen en om allerlei kostbare maat

regelen te rechtvaardigen. 

In een recent artikel stelden Tim Pattersen en Tom 

Harris dat het IPCC in zijn laatste rapport ('Summary for 

Policymakers.A Report ofWorking Group I of the lnterg

overnmental Panel on Climate Change') toegeeft te wei

nig te weten van 9 van de 12 factoren die bepalend zijn 

voor het klimaat3
• Ook Alexander Cockburn maakt op 

overeenkomstige wijze korte metten met het laatste 

IPCC-rapport, waarbij hij in het bijzonder ingaat op de 

onzekere, maar belangrijke rol die waterdamp, wolken, 

regen en aërosolen spelen in de temperatuurbalans van 

de aarde4
• In beide publikaties wordt geconcludeerd dat 

de uitkomsten van de modelberekeningen van het IPCC 

dan ook ernstig tekort schieten. Cockburn stelt vast:'We 

like catastrophism.lt's part of the eschatology of guilt. But 

it has more to do with faith than with science, and this 

absurd 'Summary' only serves to buttress that basic 
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point: the global warming/greenhouse gas thesis is most 

emphatically non-proven.' 

Dat lijkt een plausibele redenering. Als we een verge

lijking maken met de ervaringen met de toepassing van 

modellen op het terrein van de economische wetenschap 

kan worden vastgesteld dat lange tijd werd aangenomen 

dat voortgang ten aanzien van macro-economische 

modellering ons uiteindelijk betere economische voor

spellingen zou opleveren en zelfs steeds betere mogelijk

heden tot beheersing van economische processen. Die 

verwachting is niet uitgekomen. Het klimaat is een 'sys

teem' dat misschien nog complexer en chaotischer is dan 

een economisch systeem. Dat is moeilijk in modellen te 

'vangen'. Verfijning en vergroting van de modellen alsme

de de inzet van meer rekenvermogen van computers heeft 

de betrouwbaarheid van economische voorspellingen niet 

vergroot. Mag dit ten aanzien van het klimaat dan wèl wor

den verwacht15 Bovendien zouden in de economische 

wetenschap modeluitkomsten worden weggehoond, 

indien de modelbouwer in kwestie zou toegeven te weinig 

te weten van de meeste van de factoren die bepalend zijn 

voor de uitkomsten van het model. Ten slotte kan er nog 

op worden gewezen dat de modellen inzake de opwarming 

van de aarde wat hun alarmistisch karakter betreft veel 

overeenkomst vertonen met die van Forrester en 

Meadows over grenzen aan de groei, zoals beschreven in 

het eerste rapport aan de Club van Rome.6 De uitkomsten 

van deze modellen bleken achteraf niets met de werkelijk

heid te maken te hebben. 

Richard Lindzen/ die als meteoroloog verbonden is 

aan het Massachusetts lnstitute ofTechnology en (kritisch) 

lid is van het IPCC, heeft eens opgemerkt: 'lf we view 

Kyoto as an insurance policy, it is a policy where the pre

mium appears to exceed the potential damages, and where 

the coverage extends to only a small fraction of the poten

tial damages.' Hij vermoedt dat het milieu-alarmisme en 

een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen deel 

is geworden van wat hij het 'dogma of the liberal conscien

ce' noemt (Noot H.HJ.L.: Het gaat hier om 'liberal' in de 

Amerikaanse betekenis van het woord. Wij zouden het 

met 'progressief' vertalen.) Het sluit naadloos aan bij de 

prioriteiten van de meest uiteenlopende groeperingen in 

de samenleving, zoals een verhoogde energieefficiëntie, de 

vermindering van de afhankelijkheid van olie uit het Mid-
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den Oosten, de bescherming van het milieu en onvrede 

met de hedendaagse consumptiemaatschappij, verhoogde 

belastinginkomsten uit CO,-heffingen en de uitbreiding van 

de macht van de meest betrokken bureaucratieën. 

Inmiddels hebben de voorstanders van maatregelen op 

internationaal niveau veel politiek kapitaal geïnvesteerd in 

hun streven om daarover op korte termijn tot concrete 

afspraken te komen. Aan gezichtsverlies bestaat weinig 

behoefte. Maar de Amerikaanse weigering om mee te 

doen, heeft de ban verbroken en ook tot een positieveran

dering geleid bij landen als Japan, Canada en Australië, zoals 

onlangs op de klimaatconferentie in Bonn en de GS-Top te 

Genua (beide in juli) bleek. Dat de klimaatconferentie in 

Bonn op het laatste nippertje toch overeenstemming ople

verde, waarbij uiteindelijk ook Japan, Canada en Australië 

zich konden aansluiten, mag dan ook een klein wonder 

worden genoemd. Dit moet ongetwijfeld in belangrijke 

mate worden toegeschreven aan de vasthoudendheid van 

de voorzitter van de conferentie, minister Pronk. Hiermee 

heeft hij terecht veel respect en bewondering geoogst. 

Niettemin was het een pyrrusoverwinning. Immers, de uit

komst van Bonn impliceert een aanzienlijke verwatering 

van de oorspronkelijk voorgestelde verplichtingen: de 

overeengekomen (doch nog niet geratificeerde) emissiere

ductie van broeikasgassen bedraagt thans nog ongeveer 

een derde van de oorspronkelijke doelstellingen. Hiermee 

is het formele kader van 'Kyoto' in stand gehouden, maar 

de inhoud daarvan, in termen van substantiële emissiere

ducties, wezenlijk verzwakt. Zonder substantiële bijdragen 

van de landen, die verantwoordelijk zijn voor een aanzien

lijk deel van de CO,-uitstoot, is het effect daarvan nihil. Dat 

zou overigens ook reeds hebben gegolden indien de VS wèl 

zouden hebben meegedaan. In een 'Letter to the Editor' 

van de New York Times (27 maart, 200 I) schreef Klaus 

Hei ss hierover:'[ ... ] there is little chance of reducing ener

gy consumption in the United States by 30 to 40 percent 

within a decade. But beyend this, Kyoto is also ineffective. 

Even if the mandatory targets for emission reduction were 

enforced and one were to accept the computer simula

tions underlying the IPCC speculations as to the next I 00 

years, global temperature in 2050 would be reduced by 

only 0.05 degrees Celsius, an amount too small to measure 

with standard thermometers.' 

Naarmate het inzicht in klimatologische processen 
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toeneemt, is het misschien niet uitgesloten dat het IPCC 

het uiteindelijk toch bij het rechte eind zou hebben.6 Maar 

op dit moment bestaat daarover toch gerede twijfel. De 

kritiek is dusdanig dat deze niet zo maar kan worden weg

gewuifd. Dat alles neemt overigens niet weg dat terugdrin

ging van het verbruik van fossiele brandstoffen, alsmede 

zuinig energieverbruik meer in het algemeen, om tal van 

andere redenen wenselijk blijven. Als 'Kyoto' daarbij een 

zetje in de goede richting kan geven, dan is dat meegeno

men. Maar er blijft mijns inziens vooralsnog een onover

brugde kloof tussen de wetenschappelijke onderbouwing 

van 'Kyoto' en de voorgestelde emissiereducties. 

Zoals Johan Cruyff pleegt te zeggen:'Eik nadeel heeft 

zijn voordeel.' De weigering van de regering-Bush om aan 

het Kyotoproces deel te nemen, zal waarschijnlijk een 

extra impuls vormen voor een intensivering van het 

onderzoek om duidelijkheid te krijgen over de vraag of 

het klimaat nu wel of niet verandert als gevolg van men

selijk handelen. 

NOTEN 

I. Ontleend aan:Julian L. Simon, The Ultimate Resource 2, 

Revised edition, Princeton University Press 1996, p. 

266 e.v. 

2. Zie bijvoorbeeld: John Carlisle, Carbon Dioxide is Good 

for the Environmen, (www.nationalcenter.org). 

3. European Voice, 8-14 maart 200 I. Zie ook p. 8 van de 

Summary for Policymakers.A report ofWorking Group I of 

the lntergovernmental Panel on Climate Change (op 

internet). 

4. Alexander Cockburn, Globa/Warming:The Great Delusion, 

(http://www.nypress.com/content.cfm?content_id'38 

43&now'03/15/200 I &content_section' I). 
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5. Vgl. Broer Scholtens, Model moet veel klimaat nog van

gen, De Volkskrant, 21 juli 200 I. 

6. Bart van Steenbergen, Daan Everts en Hans Labohm, 

Het voorlaatste oordeel. Kritische beschouwingen van de 

tweede golfwereldmodellen,Amsterdam, 1979. 

7. Richard S. Lindzen, Global Warming: The Origin and 

Nature of the Alleged Scienti(lc Consensus, 

(http://www.cato.org/pubs/regulation/reg 15n2g.html) 

8. Er bestaan overigens veel misverstanden over wat 

het IPCC nu precies zou hebben beweerd. In de 

media is wel beweerd dat het IPCC zou hebben voor

speld dat de aardtemperatuur in de komende eeuw 

tussen de I ,4 en 5,8°C zou stijgen. Dat is apert 

onjuist. Wat het IPCC in zijn meest recente Summary 

for Policy-makers heeft beweerd is het volgende: 'The 

globally averaged surface temperature is projected to 

increase by 1.4 to 5.8°C over the period 1990 to 

21 00.' Met andere woorden: dit is de uitkomst van 

be-re-keningen op basis van klimaatmodellen, die - zo 

wordt door het IPCC erkend - vele on-zekerheden 

bevatten en op dit moment (nog?) geen voorspellin

gen toelaten. Leest men de 'kleine lettertje' (voet

noot I I van het rapport), dan wordt dit nog eens 

bevestigd:'This range does not include un-certainties 

in the modelling of radiative forcing, e.g. aerosol for

cing uncertainties.' Volgens sommige critici vormt dit 

de Achilleshiel van de IPCC-projecties omdat zij van 

mening zijn dat het effect daarvan groot is en te-gen

gesteld aan dat van de broeikasgassen. 

Drs. H.H.}. Labohm is als gastonderzoeker verbonden aan het 

Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Ciin

gendael' en lid van de kernredactie van Liberaal Reveil. 
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EENWORDING EN DIVERGENTIE IN 
DE WERELDSAMENLEVING 

PAUL TEUNISSEN 

Sinds Francis Fukuyama in 1989 in zijn geruchtma

kende essay The E.nd of History? de onvoorwaarde

lijke overwinning van het liberalisme uitriep lijkt 

het optimisme van liberalen onbegrensd. Mondiaal 

heeft zich een ontwikkeling voltrokken in de rich

ting van meer democratie en meer marktdenken, 

die niet te stuiten lijkt. Daarmee is er geleidelijk 

aan meer eenheid ontstaan in de wereldsamenle

ving doordat andere landen Westerse waarden en 

methoden overnemen. Toch toont de moderne tijd 

een minder optimistisch beeld dan in 1945. Er 

bestaan nog steeds verschillende tendensen die 

tegen deze eenwording in gaan en een belangrijke 

bron vormen voor divergenties. Het volgende arti

kel is een bewerking van de afscheidsrede die Paul 

Teunissen in april 200 I gehouden heeft voor de 

Rijksuniversiteit Groningen ter gelegenheid van 

zijn vertrek als bijzonder hoogleraar sociologie van 

de internationale betrekkingen. 

Door de geschiedenis heen zijn twee hoofdlijnen in het 

menselijk samenleven aanwijsbaar: eenwording en diver

gentie, alsmede een steeds wisselende spanningsverhouding 

tussen beide. Dit geldt zeker ook voor de moderne tijd. 

Toen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog het 

VN-systeem en de economische wereldorganisaties, het 

IMF. de Wereldbank en de GATT, werden opgericht, werd 

gehoopt dat deze een duurzame grondslag zouden vormen 

voor meer eenheid in de wereld. Deze hoop werd vooral 

gebaseerd op de normen die aan de nieuwe wereldorde 

ten grondslag lagen: handhaving van de vrede, internationa

le samenwerking, het bevorderen van algemene welvaart 

en de mensenrechten, alsmede zelfbeschikking. 
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De ontwikkelingen nadien hebben een gemengd 

beeld te zien gegeven. Ook thans, na het einde van de 

Koude Oorlog en de algemene tegenstelling tussen 

Noord en Zuid, zijn veel tegengestelde tendensen aan

wijsbaar:1 

In het algemeen neemt de welvaart toe, maar er is 

ook een toename van welvaartsverschillen en van 

armoede in absolute zin. 

Het volkenrecht en de internationale organisaties 

hebben zich sinds de oprichting van de VN sterk 

ontwikkeld, maar vooral de grotere mogendheden 

zijn terughoudender geworden om nieuwe verplich

tingen aan te gaan. 

Dit is met name duidelijk op het gebied van de 

wapenbeheersing. Het einde van de Koude Oorlog 

bracht een belangrijke vooruitgang op het gebied van 

de wapenbeheersing, met name in Europa. Maar 

inmiddels gaat de bewapeningswedloop weer door. 

Aan het eind van de afgelopen eeuw heeft wereldwijd 

een ontwikkeling richting democratie en marktden

ken plaatsgevonden, maar in veel van de betrokken 

landen zijn nog steeds daaraan tegengestelde tenden

sen aanwijsbaar. 

De verwachting dat de moderne techniek, met name 

de communicatietechnologie, de wereld één zou 

maken is slechts ten dele uitgekomen. De techniek 

draagt ook bij tot een toename van verschillen tussen 

mensen en volken. Daardoor is de wereld moeilijker 

te besturen geworden. 

De mondialisering blijkt veel weerstand op te roepen. Dit 

heeft tal van oorzaken, zoals hieronder wordt uiteen

gezet. Daarbij wordt met name ingegaan op ontwik

kelingen in en tussen de nationale samenlevingen. 
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MEER WERELDHANDEL, MEER 

WELVAARTSVERSCHILLEN EN PROTECTIE 

Hoewel het internationaal economisch verkeer sneller 

blijft expanderen dan de groei van de wereldeconomie, is 

het protectionisme aan alle kanten toegenomen. Voor de 

nieuwe wereldhandelsronde, die vorig jaar had moeten 

beginnen, is de agenda nog steeds niet klaar. Ook de Wes

telijke landen, inclusief de Verenigde Staten, hebben de 

afspraken van de Uruguay-ronde nog niet volledig uitge

voerd. De economische en politieke omschakelings

problemen die zich bij vrijmaking van de internationale 

handel voordoen zijn tegenwoordig groter dan vroeger. 

Het protectionisme is ook regionaal sterker gewor

den. De pan-Amerikaanse vrijhandelszone die in 2005 

van start moet gaan, is nog niet verder dan een intentie

verklaring. Bush zelf heeft de zone een 'fort tegen de 

boze buitenwereld' genoemd, een benaming die strijdig is 

met het vrijhandelsdenken. 

Het protectionisme is niet alleen sterk bij de werkne

mers en in de landen die onder aan de welvaartsladder 

staan, maar bij allen die zich kwetsbaar voelen. Dat zijn 

ook de boeren en de textiel- en staalindustrie in het 

Westen. Het Amerikaanse Congres heeft de president 

vooralsnog een mandaat voor het wereldhandelsoverleg 

(trade promotion authority) geweigerd. In Europa zijn er 

onder meer de problemen rond de uitbreiding van de 

EU. Deze betreffen met name de landbouw en het stre

ven de toestroom van werknemers uit Centraal-Europa 

althans gedurende een overgangstermijn van zeven jaar 

te beperken. 

Naast de problemen verbonden met de omschakeling 

op andere economische activiteiten is er ook de 

beweeglijkheid van de moderne economie. De productie 

verplaatst zich sneller van het ene bedrijf en land naar het 

andere. Daardoor komen arbeidsplaatsen eerder op de 

tocht te staan, en treedt meer wisseling op in de voor- en 

nadelen die staten van de internationale handel ondervin

den. 

Ook is er vrees dat meer internationale economi

sche competitie de sociale verworvenheden op nationaal 

niveau aantast. De ervaringen in Nederland en de Scandi

navische landen wijzen uit dat die vrees niet terecht hoeft 

te zijn, maar zij is wijdverbreid. 

Een volgende oorzaak van divergentie en protectie-
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nisme is de toename van de welvaartsverschillen, 

ondanks een algemene verhoging van de welvaart. De 

wereld groeit daardoor meer uiteen, is moeilijker als één 

geheel te besturen en het is moeilijker geworden 

handelsconcessies tegen elkaar af te wegen. 

Het World Development Report 1999/2000 deelt de 

staten in drie groepen in. Het eenderde deel met de 

hoogste welvaart heeft in de periode 1970-1995 een 

welvaartsverhoging van 60% gerealiseerd; daarbij is de 

gemiddelde welvaart in de Verenigde Staten nog weer 

eenderde hoger dan in de Europese Unie. Het eenderde 

deel van de staten met middelhoge welvaart is er in die 

periode gemiddeld 25% op vooruitgegaan. Het eenderde 

deel met de laagste welvaart is gemiddeld ongeveer gelijk 

gebleven, maar met belangrijke uitzonderingen, met name 

voor de moderne sectoren van China en India. De toena

me van de bevolking, met name in de minder welvarende 

gebieden, heeft bij deze scheefgroei mede een rol ge

speeld. Daarnaast zijn er factoren van cultuur, de mate 

waarin markt- en welvaartsgericht wordt gedacht; het 

bestaan van sociale en politieke tegenstellingen; het oplei

dingsniveau van de bevolking; de kwaliteit van wetgeving 

en bestuur. Zij zijn van beslissende betekenis voor de 

vraag in hoeverre landen stabiele groei weten te realise

ren en gebruik te maken van de moderne techniek. Wat 

betreft de technische ontwikkeling hebben de Verenigde 

Staten sinds de Tweede Wereldoorlog voorop gelegen, 

ook ten opzichte van Europa. Tussen het Westen als 

geheel en de meeste arme landen is een kloof in techni

sche ontwikkeling ontstaan, die voor langere tijd niet kan 

worden overbrugd. Hierbij moet in aanmerking genomen 

worden dat de technologische sector een relatief 'onge

lijk speelveld' is. 

Een speciaal geval betreft Rusland, waar de economie 

sinds de val van het communisme met de helft is gekrom

pen, als gevolg van politieke chaos, corruptie en bur

geroorlog. Zij herstelt zich thans langzaam, vooral door 

hogere olie-inkomsten. 

GROTERE VERSCHILLEN 

OP NATIONAAL NIVEAU 

Ook de welvaartsverhoudingen op nationaal niveau zijn 

in veel landen schever geworden. Bij snelle technische of 

economische ontwikkelingen differentieert de markt 

Liberaal Reveil 4 



meer naar capaciteiten, inclusief het vermogen om aan de 

markt deel te nemen. Dit betreft ook de Verenigde Sta

ten: volgens het Amerikaanse Economie Policy lnstitute 

zijn in de VS in de periode 1979-1996 de lonen meer 

ongelijk geworden, met een hoger percentage op het 

minimum-loonniveau: 29%. Dit is de reden waarom de 

Amerikaanse vakbeweging tegen een algemene bevorde

ring van vrijhandel is en de vakbeweging in Latijns-Ameri

ka steunt bij haar strijd voor hogere lonen. De Europese 

vakbeweging heeft gemengde gevoelens over de wel

vaartsstijging van de jaren '90, omdat de top van het be

drijfsleven en de kapitaalbezitters er het meest op voor

uit zijn gegaan. 

In China heeft de economische ongelijkheid zodanige 

vormen aangenomen, dat de autoriteiten bezorgd zijn 

voor de politieke stabiliteit2
. 

DE FINANCIËLE CRISIS 

VAN 1997- !999 EN HAAR GEVOLGEN 

Van essentiële betekenis is ook dat het beleid van de 

vorige directeur van het IMF, Camdessus, is vastgelopen. 

Onder zijn bewind stelde het IMF zich tot doel om met 

kredietverlening op lange termijn voor hervorming en 

groei zowel de ontwikkelingslanden als de voormalige 

communistische landen tot een modern macro-econo

misch beleid te brengen, gericht op algemene welvaart, 

stabiele groei en stabiliteit van de wisselkoersen ten 

behoeve van de internationale handel. Dit werd als gun

stig voor deze landen zelf beschouwd, en voor de wel

vaart in de wereld als geheel. 

De condities voor deze kredieten omvatten steeds 

uitgebreider maatregelen voor het in evenwicht brengen 

van de overheidsfinanciën, belastinghervorming, het 

terugdringen van inflatie, verbetering van de marktwer

king en openstelling van de economie, alsmede voor 

sociale voorzieningen en scholing. Als een valuta toch 

onder druk kwam zou volgens de regels van het IMF 

geprobeerd moeten worden de stabiele waarde daarvan 

te verdedigen, desnoods met crisissteun van het Fonds. 

Het IMF en de Wereldbank werkten steeds nauwer 

samen, om hun kredietverlening te coördineren. Camdes

sus zag zijn beleid in samenhang met de oprichting van de 

Wereld Handels Organisatie. Zijn visie op het wenselijke 

fiscale en monetaire beleid van landen spoorde met de 
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doctrines van de Amerikaanse Federal Reserve en de 

Europese Monetaire Unie in oprichting. In dit opzicht was 

er een internationaal leidinggevende driehoek, een aanzet 

tot wereldbestuur van de economie, gericht op een 

wereldwelvaartsorde. 

Voorjaar 1997 sprak de leiding van het IMF zich uit 

voor vrijmaking van het internationale kapitaalverkeer. 

Korte tijd later brak in Zuid-Oost Azië een financiële cri

sis uit. Zelfs de hoger ontwikkelde landen van deze regio, 

die destijds geacht werden goed te presteren, bleken niet 

rijp voor de liberalisatie, vanwege hun weinig trans

parante economische bestel en vergaande corruptie. 

Ondanks verschillen per land was er een zelfde alge

meen patroon. Bedrijven konden zeer gemakkelijk kre

diet krijgen van de banken. De managers besteedden dit 

vaak voor speculatieve privé-transacties, met als gevolg 

productietekorten en daardoor ook inflatie en onzeker

heid rond banken en bedrijven. De overheid stond deze 

praktijken echter toe en gaf ten dele dekking aan de ban

ken, omdat de politici en ambtenaren mee wilden profi

teren. Medio 1997 kwam het tot een crisis in Thailand, 

doordat de banken aldaar steeds meer kortlopend kre

diet aan buitenlandse banken vroegen, tegen een hoge 

rente. Hierdoor ontstond een vertrouwenscrisis, die 

werd verergerd door de snelheid waarmee de Japanse 

banken hun geld terugtrokken. Deze waren niet alleen 

kwetsbaar vanwege soortgelijke problemen in eigen land, 

maar ook door de economische terugslag in Japan sinds 

begin jaren '90. Deze terugslag was in de kern een gevolg 

van de corruptheid van de Japanse economische politiek 

en het politieke systeem, met name binnen de Liberaal 

Democratische Partij. 

Wat de overheid betrof ging het vooral om te veel 

subsidies, te weinig belastingheffing, een staatsschuld van 

meer dan I 00% van het Bruto Binnenlands Product; in 

samenhang daarmee ook om een vergaand tekort aan 

toezicht op de banken. Veel banken en bedrijven bevon

den zich technisch in of nabij een bankroet, met als gevolg 

ontslagen en een gebrek aan vertrouwen bij het publiek, 

dus afnemende particuliere bestedingen. Dit laatste ver

ergerde de problemen. 

De Aziatische crisis verspreidde zich snel over de 

regio, hetgeen tot een scherpe daling van de prijs van olie 

en andere grondstoffen leidde. Ten gevolge daarvan ver-
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spreidde de crisis zich naar andere landen en regio's die 

sterk van de export van olie en grondstoffen afhankelijk 

zijn. Eerst naar Rusland, vervolgens naar Brazilië en 

Zuidelijk Afrika. 

Hoewel de economische groei in de meeste getroffen 

landen mede door ingrijpen van de economische wereld

organisaties en de Westelijke landen is hersteld, hebben 

de betrokken landen de gewenste interne hervormingen 

onvoldoende doorgevoerd. Dit blijft een risicofactor. De 

belangrijkste gevallen zijn thans Indonesië en nog steeds 

Japan. 

In Indonesië moet president Megawati nu zien een 

eind te maken aan de politieke instabiliteit en de corrup

tie. Het vermogen van de Suharto-clan wordt geschat op 

minimaal 30 miljard dollar. Het zou in ieder geval toerei

kend zijn voor een aanzienlijke verlichting van de staats

schuld. Het is echter nog steed~ ongrijpbaar. 

Japan is niet van belang vanwege IMF-leningen, maar 

omdat het als tweede nationale economie ter wereld van 

grote betekenis is voor de toestand van de wereldecono

mie. Onder leiding van de nieuwe premier Koizumi wordt 

thans gestreefd naar een hervorming van het economisch 

beleid naar Westelijke maatstaven, maar het resultaat is 

nog onzeker, gezien het verzet van economische 

belangengroepen, met name binnen zijn eigen partij, de 

LDP. De verleiding is groot om toch weer met financiële 

stimuleringspakketten te werken, ter bevordering van 

economische groei. Maar als dat niet gepaard gaat met 

reële saneringen bij overheid, banken en bedrijven, blijft 

alles in wezen bij het oude. 

VERANDERINGEN IN HET INTERNATIONALE 

FINANCIËLE STELSEL 

De financiële crisis heeft tot veel kritiek op Camdessus 

geleid: 

Zijn aanpak had de crisis niet voorkomen, noch zou 

zij een herhaling voorkomen zolang de betrokken landen 

de verlangde hervormingen onvoldoende uitvoerden. Wel 

zou het IMF op deze manier steeds meer geld uitlenen en 

zou goed geld van de leidende IMF-landen naar dubieuze 

bestemmingen gaan. In 1997 en 1998 was steun verleend 

in de orde van grootte van ISO miljard dollar. 

Camdessus kon niet voorkomen dat de betrokken 

landen enige tijd na het uitbreken van de crisis hun valuta 
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toch moesten devalueren. Maar inmiddels had het parti

culiere kapitaal zich zonder koersverliezen terug kunnen 

trekken. De getroffen landen zaten nu door de devaluatie 

opgezadeld met extra hoge buitenlandse schulden. 

Gezien de binnenlandse verhoudingen in deze landen 

kwam de last daarvan vooral neer op het minder draag

krachtige deel van de bevolking. 

Met een dergelijk beleid zouden dus zowel het IMF als 

de wereldeconomie steeds meer in de problemen komen. 

Camdessus wees op het gebrek aan bevoegdheden 

van het IMF om tijdig in te grijpen en landen tot een goed 

beleid te brengen, maar hij zag zich door de vele kritiek 

genoodzaakt af te treden. Het algemene probleem was 

duidelijk: in de meeste niet-Westelijke landen stellen poli

tieke en maatschappelijke tegenstellingen, tradities, een 

aanzienlijke corruptie en een tekort aan deskundigheid 

beperkingen aan de mogelijkheden voor transparantie en 

discipline in het economisch en financieel beleid. Het IMF 

en de Wereldbank kunnen hier met hun gebruikelijke 

leningsvoorwaarden op zijn best een beperkte verande

ring in brengen. Zij moeten dan zeker vermijden zich te 

ontwikkelen tot 'lender of last resort', waarop in laatste 

instantie toch steeds weer een beroep kan worden 

gedaan door de lidstaten. En de liberalisering van het 

kapitaalverkeer zal stapsgewijs moeten gaan. 

Het hervormingsdebat inzake het IMF en de Wereld

bank heeft er toe geleid dat het IMF zich meer moet 

beperken tot zijn oorspronkelijke taak van het verschaf

fen van korte-termijnkredieten aan landen met beta

lingsbalansproblemen. Het moet zijn condities beperken 

tot het macro-economisch beleid en de financiële sector 

van de lidstaten. Het krijgt meer rechten en middelen van 

financiële supervisie. Er komt een databank over de 

schuldenpositie van landen en het Fonds gaat kwartaal

overzichten geven van de Nationale Rekeningen van de 

lidstaten. De Wereldbank moet haar kredietverlening 

meer beperken tot landen die naar een beter beleid stre

ven, waarbij zij eigen plannen mogen opstellen. Het 

behoud van de stabiliteit van de wisselkoersen wordt 

minder strikt genomen. 

Het nieuwe regime is een poging tot beperking van 

economisch wereldbestuur en meer marktwerking. De 

nationale economieën moeten de prijs voor beleidsfou

ten merendeels zelf betalen. 

Liberaal Reveil 4 



Tijdens de Jaarvergadering van het IMF en de Wereld

bank te Praag, september vorig jaar, hebben de ont

wikkelingslanden echter in meerderheid met de nieuwe 

aanpak ingestemd. Zij voelen zich bevrijd van de steeds 

strakkere conditionaliteit van het IMF en de Wereldbank, 

die zij als zeer bevoogdend en moeilijk uitvoerbaar zijn 

gaan ervaren. 

PROBLEMEN OP LANGE TERMIJN 

De besluiten van Praag betekenen geen definitieve oplos

sing van de problemen. De welvaartsverhoudingen in de 

wereld en de niveaus van ontwikkeling blijven voorlopig 

uiteen groeien en er zal slechts gedeeltelijk sprake zijn 

van de verdere ontwikkeling van één wereldeconomisch 

bestel. 

Een eerste kwestie is thans hoe de flexibiliteit van de 

wisselkoersen beperkt te houden, om een spiraal van 

koersverlagingen te voorkomen. Deze zou tot een alge

meen verlies van inkomsten voor de zwakkere landen en 

een verstoring van de internationale handel leiden. Dat is 

bezwaarlijk voor alle landen, ook voor het Westen. 

Een tweede aspect is dat kapitaalbezitters hun geld bij 

voorkeur naar landen brengen met waardevaste valuta, 

dan wel de beste winstmogelijkheden. Er zou dus een uit

tocht van kapitaal naar het Westen, met name naar de 

Verenigde Staten, kunnen optreden, hetgeen voor de ont

wikkelingslanden een tekort aan eigen kapitaal voor 

investeringen zou opleveren. Ook dit zou de armoede

problemen verscherpen. 

Volgens joe Stiglitz, voormalig vice-president van de 

Wereldbank, ontbreekt het bij het IMF en de Wereldbank 

aan democratisch bestuur. De meerderheid van de lidsta

ten heeft weinig in te brengen. Het is echter de vraag of 

dit de oplossing zou zijn, omdat de meeste IMF-landen zelf 

te weinig democratisch zijn; hun binnenlandse verhoudin

gen staan juist op gespannen voet met een goed econo

misch bestuur en het bestrijden van armoede. 

Horst Köhler, de opvolger van Camdessus, heeft in 

een rede te Berlijn3 opgemerkt dat het IMF meer reke

ning moet houden met de capaciteiten van samenlevin

gen en politieke structuren om zich aan te passen. Dat 

roept echter wél het gevaar op dat met verschillende 

maten wordt gemeten. 

De problemen waarmee Camdessus werd gecon-
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fronteerd blijven dus aan de orde en zijn doelstellingen 

inzake het monetaire en fiscale beleid blijven relevant. 

Dat is door Köhler bevestigd. 

ONTWIKKELINGSLANDEN BEPERKT IN STAAT 

TOT KRACHTENBUNDELING 

De ontwikkelingslanden willen hun krachten blijven bun

delen om hun plaats in de wereld te versterken. Hun 

interne zwakten vormen echter ook een obstakel voor 

betrouwbare onderlinge afspraken, met name op econo

misch terrein. De leidinggevende groepen spannen zich in 

meerderheid niet al te zeer voor hervormingen in, omdat 

zij er vaak geen belang bij hebben. Zij zouden meer belas

ting moeten betalen en rechten verliezen. Ook hebben zij 

het minste last van de economische problemen van hun 

land. Daarom kiezen zij in de praktijk sneller voor samen

werking met de Verenigde Staten of de Europese Unie, 

die een veel grotere economische en politieke stabiliteit 

kennen. 

CULTURELE EENWORDING 

VERSUS DIVERSITEIT 

Cultuur is van centrale betekenis voor de verhoudingen 

in de wereld: voor samenwerking en conflict, voor de 

economische ontwikkeling en de welvaartsverdeling in 

landen, voor de kwaliteit van de politiek, voor wederzijds 

begrip dan wel het gebrek daaraan. 

De analyse wordt ook hier kortheidshalve beperkt 

tot de relatie tussen de Westelijke cultuur en andere cul

turen. Het beeld is dan opnieuw complex. Enerzijds ver

breiden zich de moderne communicatie, de wetenschap 

en techniek, de zakelijke mentaliteit van het internatio

nale bedrijfsleven, de Westelijke vrijetijdscultuur en de 

idealen van welvaart, emancipatie en politieke invloed 

voor de burgers. Van een algemene 'botsing der bescha

vingen', zoals geopperd door Samuel Huntington4
, is dus 

geen sprake. 

Niettemin blijft er voorlopig een aanzienlijke culture

le diversiteit. Van een algemene verwestersing is óók geen 

sprake, noch is enig land geheel verwesterd. Er zijn 

weerstanden van allerlei aard en ook scherpe tegenstel

lingen. Denk bijvoorbeeld aan de tegenstellingen tussen 

conservatieven en hervormers binnen de wereld van de 

Islam en in China, en het herleefde Hindu-nationalisme in 
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India. Onder invloed van de onzekerheden van de 

moderne wereld is er in diverse Afrikaanse landen zelfs 

een terugkeer naar traditionele opvattingen en praktijken 

als hekserij en geestencultuur als weg naar welvaart. Dit 

is met name het geval onder de leidinggevenden. 

Cultuur is een voorname basis van de persoonlijk

heid en identiteit van mensen, en van de samenhang van 

samenlevingen en groepen daarbinnen. In die zin is zij een 

factor van bescherming. Culturele verandering impliceert 

onzekerheid en conflicten dienaangaande, met name 

indien zij door externe invloeden wordt bewerkt. Verzet 

is dan een voor de hand liggende reactie. Godsdiensten 

vallen zichzelf niet af. Volken willen de legitimiteit van hun 

aspiraties en instellingen zeker niet door externe invloe

den in het geding gebracht zien. Ook zal er weerstand 

zijn als betwijfeld wordt dat men binnen de andere cul

tuur op een gelijkwaardige niveau meetelt. Niemand wil 

verliezer zijn. 

Daarom zijn extern geïnduceerde culturele verande

ringen doorgaans alleen geleidelijk mogelijk en indien ver

bonden met als zodanig ervaren positieve aspecten. Open

heid daarvoor bestaat hoofdzakelijk bij specifieke groepen 

die meer ontvankelijk zijn voor vernieuwing: onder de 

bevolking van de grote steden, de jongeren, in de top van 

het bedrijfsleven, bij oppositiebewegingen en politici, onder 

hoger opgeleiden en emigranten. 

In het algemeen zal er echter weerstand zijn en deze 

neemt toe naarmate culturele verschillen gepaard gaan 

met conflicten op andere terreinen, zoals de politiek of de 

economie; naarmate het vertrouwen in eigen kracht groter 

is. Dit is onder meer aan de orde in het Midden-Oosten. 

Cultuur helpt dan de partijen af te bakenen en verzet te 

organiseren. Zij geeft mentale kracht en motivatie. 

Het is ook om deze reden dat de tegenstellingen rond 

modernisering en traditie het scherpst zijn in grotere niet

Westelijke landen. Daar heeft zich een belangrijke moder

ne sector ontwikkeld, maar tegelijk zijn de tradities nog 

sterk. En het is moeilijker de machtsverhoudingen te 

beheersen en nationale eenheid te behouden. Iran is geen 

uniek geval. Er zijn analoge problemen in bijvoorbeeld 

Egypte, India, China en Rusland. Andere conflictgebieden 

zijn onder meer Turkije, Algerije en Marokko, die op de 

grens liggen van de Westelijke en de Islamitische wereld. 

Het verzet tegen culturele verandering kan een 
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asymmetrisch karakter hebben, waarbij zwakten gecom

penseerd worden door al dan niet vermeende sterkten 

op andere terreinen. Voorbeelden hiervan bieden de 

nationalisten in India en China, die rekenen op de bevol

kingsaanwas van hun land als machtsbasis tegenover het 

Westen. In Azië woont meer dan de helft van de wereld

bevolking.Waarom zou het zich dan conformeren aan het 

Westen/ 

PASSIEVE WEERSTANDEN 

Naast expliciet verzet spelen gebrekkig onderwijs en in 

het bijzonder analfabetisme een belangrijke rol. Hier gaat 

het om passieve weerstand, waarbij onvermogen voorop 

staat. In landen waar een aanzienlijk deel van de bevolking 

analfabeet is, krijgen nieuwe ideeën minder snel toegang 

en is het moeilijk moderne wetgeving en bestuur door te 

voeren. De macht berust dan in belangrijke mate bij plaat

selijke leiders en ambtenaren die in direct contact met de 

bevolking staan; bij hechte conservatieve elites, de gehei

me diensten en de strijdkrachten. In Afrika, Zuid-Azië en 

het Midden-Oosten is officieel rond eenderde van de 

mannen analfabeet, en de helft of meer van de vrouwen.ln 

de komende halve eeuw zal de wereldbevolking met drie 

miljard mensen toenemen, door aanwas hoofdzakelijk op 

het Zuidelijk Halfrond. De ervaringen tot nu toe wijzen 

uit dat onderwijs voor iedereen dan een ver ideaal blijft. 

Culturele problemen moeten meestal op langere ter

mijn worden bezien. Het debat over de noodzaak van een 

hervorming binnen de Islam gaat terug tot de !Se eeuw 

en het leidt nog steeds tot scherpe controverses. Het 

roept grote identiteitsproblemen op. Bovendien zijn veel 

moslimleiders die zich op het Westen oriënteerden cor

rupt gebleken. Dat wekte heftige weerstand op, hetgeen 

tot het radicale fundamentalisme heeft bijgedragen. 

WERELDSAMENLEVING EN 

ORDENINGSVRAAGSTUKKEN 

Mondialisering betekent dus niet dat er vanzelf overeen

stemming komt over de wijze waarop de wereld moet 

zijn ingericht. Wel betekent het dat deze problematiek tot 

de vitale nationale belangen is gaan behoren. Voor elke 

samenleving is in het geding in hoeverre zij ongewijzigd 

kan blijven voortbestaan, dan wel zich moet aanpassen. 

Tegen deze achtergrond verdienen twee vraagstukken 
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nadere aandacht: de relatie tussen mondialisering en 

democratie, en het verband tussen ontwikkeling en 

Westelijke waarden. 

De mondialisering heeft tot democratie bijgedragen 

in zoverre zowel de Westelijke landen als het internatio

nale recht hebben bijgedragen tot de verbreiding van 

democratische principes naar niet-Westelijke landen. 

Daarmee is echter niet alles gezegd. Officieel worden 

thans een 120 landen als democratisch beschouwd. Maar 

vele daarvan zijn 'onvrije democratieën'. Achter het uit

wendige van democratische structuren staan dan politie

ke en maatschappelijke verhoudingen die soms in ver

gaande mate autoritair zijn, en onder controle staan van 

de strijdkrachten, de geheime diensten, economische of 

godsdienstige belangengroepen, enzovoorts. De samenle

ving als geheel functioneert er niet democratisch. Omdat 

deze verhoudingen nauw samenhangen met de wel

vaartsverschillen is het moeilijk aan te geven of en wan

neer zij zullen verdwijnen. 

Overigens is de democratie in de Westelijke landen 

niet vanzelfsprekend veiliggesteld voor de toekomst. Zij 

staat op verschillende manieren onder druk. Dit is onder 

meer het geval doordat regeringen vaak in internationaal 

overleg akkoorden aangaan die naderhand moeilijk kun

nen worden herroepen. Het gaat hierbij onder meer om 

het coördineren van stemgedrag in internationale 

organisaties. Parlementen kunnen achteraf hun regering 

wel tot aftreden dwingen, maar dit kent zijn praktische 

beperkingen. Een ander voorbeeld betreft belangrijke 

concessies door democratische landen aan andere lan

den gedaan, bij onderhandelingen over verdragen. Een 

voorbeeld betreft de uitzonderingen op grond van 'de 

wet' die zijn erkend in de VN-verdragen inzake de rech

ten van de mens. Van de Amerikaanse regering is bekend 

dat zij in het wapenbeheersingsoverleg met de Sovjet

Unie vaak overging tot het sluiten van zogeheten 'exec

utive agreements'. Deze behoefden niet te worden 

voorgelegd aan de Senaat. Hieruit blijkt overigens wél dat 

de beoordeling van deze problematiek sterk van politieke 

opvattingen afhangt. 

Mede in het kader van de Amerikaanse verkie

zingsstrijd van vorig jaar heeft een debat gespeeld rond de 

'new sovereigntists', die van mening zijn dat de Ameri

kaanse grondwet in het gedrang komt als gevolg van de 
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rechtsontwikkelingen in het verband van de Verenigde 

Naties. Zij menen dat de Verenigde Staten in het kader van 

diverse wapenbeheersingsakkoorden met internationale 

controle, van internationale handelsakkoorden enz., de 

mogelijkheid verliezen voor de Amerikaanse burgers en 

bedrijven de rechten en vrijheden te handhaven die oor

spronkelijk in de grondwet zijn neergelegd. De vraag is 

dan of de wereld inmiddels niet zodanig is veranderd, dat 

van gewijzigde maatstaven moet worden uitgegaan. West

Europa en de VS verschillen op dit punt vaak van mening. 

De West-Europese landen zijn meer bereid tot internatio

nale dialoog en samenwerking; de VS insisteren meer op 

behoud van hun onafhankelijkheid en leidende positie, 

hoewel er een discussie op dit punt gaande is5
• Niettemin 

onderkent men wederzijds de kernvraag: kan de demo

cratie gehandhaafd blijven in een wereld waarin niet

democratische landen, of regeringen, het in toenemende 

mate voor het zeggen zouden krijgen/ Deze overweging 

heeft mede een rol gespeeld bij de oprichting van de G-7, 

in reactie op onder meer de oliecrisis van begin jaren '70. 

Een andere vorm waarin het probleem tot uiting 

komt betreft de invloed van het internationale bedrijfsle

ven op de economie, buiten de regeringen of de 

volksvertegenwoordigingen om. Ten tijde van de confe

rentie te Seattle, eind 1999, werden krachtige beschuldi

gingen geuit dat de grote bedrijven slechts vrijhandel wil

den ten behoeve van een grote wereldmarkt, en niet let

ten op kwesties als kinderarbeid, het milieu, consu

mentenbelangen, enz., die in de volksvertegenwoor

digingen leven. Internationale productstandaarden komen 

vaak buiten praktische betrokkenheid van de regeringen 

tot stand. De zwakten van het volkenrecht en de interna

tionale samenwerking treden hier duidelijk aan het licht. 

De OECD tracht een voorziening te bieden door richtlij

nen voor internationaal optredende bedrijven, maar die 

hebben een zwakke juridische status. 

BEHOUD VAN DEMOCRATIE IN EEN 

INTERDEPENDENTE, MAAR BEPERKT 

DEMOCRATISCHE WERELD 

Het kernprobleem is dat de toename van de internati

onale interdependenties meer internationale akkoorden 

nodig maakt voor de regeling van zowel internationale als 

nationale verhoudingen en het is zaak dan voldoende 
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alert te zijn en sterk te staan om de belangen van de 

democratie te waarborgen. Deze externe bescherming 

van vitale belangen is inmiddels een van de belangrijkste 

redenen geworden waarom de lidstaten van de EU er 

niet meer aan denken de Unie te verlaten. Om dit 

gebruik van de macht ter bescherming van de democratie 

internationaal geloofwaardig te doen zijn moeten de 

Westelijke landen echter wél duidelijk willen maken dat 

hun beleid in het belang van de wereld als geheel is. 

ONTWIKKELING EN WESTELIJKE WAARDEN 

Dit leidt tot de vraag naar de relatie tussen ontwikkeling 

en Westelijke waarden. Hier is van belang dat de landen 

die met hun economische ontwikkeling duurzaam op of 

nabij het niveau van de Westelijke landen zijn gekomen, 

dit slechts hebben kunnen bereiken door als essentieel 

element van hun inspanningen een aantal beleidsprincipes 

te aanvaarden die algemeen gezien worden als uit de 

Westelijke wereld afkomstig: het op de voorgrond stellen 

van het welzijn van de burgers, van hun veiligheid, wel

vaart en ontplooiing; het scheppen van een goed functio

nerende rechtsorde, met duidelijke rechten en plichten 

voor zowel de burgers als de overheid; als onderdeel 

hiervan: een verpNchting tot transparantie van beleid en 

verantwoording, zowel voor bedrijven als voor de over

heid; het streven naar een marktgerichte en open econo

mie, eventueel na een meer dirigistische en protectionis

tische aanvangsfase; een behoorlijk functionerend belas

tingsysteem, met principes van proportionaliteit inge

bouwd; het toekennen van invloed aan de burgers op 

zaken die hun directe belangen en leefomgeving raken, bij 

voorkeur democratie; onderwijs voor de burgers, op een 

zo hoog mogelijk niveau; het toestaan van vrijheid van 

informatie en meningsuiting. 

Tot in het begin van de jaren '90 was er een 

wijdverbreide opvatting dat een aantal Aziatische landen 

er langs eigen weg in geslaagd was langszij het Westen te 

komen, met de kans het te passeren: Japan, de 'Aziatische 

Newly lndustrializing Countries', ook wel als 'tijgers' aan

geduid; meer op afstand Maleisië en Thailand. Er werd 

zelfs gesproken van een Aziatische weg naar ontwikke

ling. Officieel golden als kernelementen hiervan: een 

nationaal georiënteerde, door een samenspel van politie

ke en economische élites geleide economie, waarin de 
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competitie tussen bedrijven werd beperkt of uitgesloten. 

De Aziatische crisis van 1997-1999 heeft echter laten 

zien hoe de werkelijkheid zich heeft ontwikkeld. Men 

moet zich heroriënteren naar 'Westelijke' maatstaven en 

het is de vraag in hoeverre dit zal gebeuren. 

Per saldo blijkt dat vooral Hong Kong, Taiwan en 

Singapore de Westelijke welvaartsniveau's hebben 

bereikt. Maar ook hier zijn er problemen. Het is onwaar

schijnlijk dat Hong Kong op den duur zijn eigen politiek 

en economisch systeem kan behouden. Taiwan heeft zijn 

economie na een dirigistische aanvangsperiade open ge

steld en is sinds eind jaren '80 gaan democratiseren. Het 

is echter de vraag in hoeverre het onafhankelijk tegen

over China zal kunnen blijven. Per saldo is Singapore het 

belangrijkste niet-Westelijke alternatief. Daar moeten 

wél enkele opmerkingen bij gemaakt worden. In de eer

ste plaats dat Singapore beantwoordt aan de beste 

Westelijke standaarden voor een goede markteconomie. 

Ex-premier Lee Kuan Yew heeft zijn opleiding als jurist te 

Cambridge (VK) gehad; bij de start van de ontwikkeling 

van Singapore is gesteund op adviezen van de voormalige 

directeur-generaal van het Nederlandse Ministerie van 

Economische Zaken, A Winsemius, die een centrale rol 

had gespeeld bij de economische wederopbouw van 

Nederland na 1945. Het bewind van Singapore wil blijven 

leren van het buitenland. Bovendien is er onzekerheid 

over de culturele toekomst van Singapore, gezien de vele 

invloeden vanuit het buitenland6
• Dit neemt niet weg dat 

in Singapore vooral een samengaan van Confucianisme, 

Boeddhisme en Taoïsme het sociale cement is geworden 

voor een moderne, Aziatische samenleving, zonder 

belangrijke vormen van corruptie, met een hoog 

welvaartsniveau, een hoog technologisch niveau en een 

algemeen aanvaarde welvaartsverdeling. De kleine staat is 

een capabele speler in de wereldeconomie en heeft recht 

van spreken tegenover het Westen. 

TOT BESLUIT 

Hoewel de wereld steeds 'kleiner' wordt, kenmerkt zij zich 

ook door scherpere internationale tegenstellingen. Een 

eenvoudige weg om deze ontwikkeling te doorbreken is er 

niet. Dat wordt bevestigd door het Millenniumrapport 

2000 van VN-Secretaris-Generaal Kofi Annan en de com

mentaren van het IMF en de Wereldbank. In reactie op de 
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protesten tegen de mondialisering spreken de leiders van 

de wereldorganisaties zich steeds openhartiger uit over 

hetgeen er zou moeten gebeuren. Het gaat niet alleen om 

meer geld ten dienste van behoeftige landen, maar om 

inhoudelijke maatregelen op alle betrokken terreinen. Hier 

kunnen slechts enkele punten worden vermeld. 

IMF en Wereldbank benadrukken dat ontwikkeling 

moet berusten op twee pijlers: een inspanning van zowel 

de naar ontwikkeling strevende landen als van de OECD

landen. Zij steunen de analyse van Hernan De Soto, die 

wijst op het gigantische potentieel van de 'informele 

economie' in de meeste ontwikkelingslanden, dat door 

een toestand van rechteloosheid onbenut blijft7
• Deze 

landen moeten dus hun interne bestuur wijzigen. Daarte

genover staat onder meer de noodzaak van marktope

ning. IMF-directeur Köhler noemt het 'politieke dwaas

heid' dat de gezamenlijke OECD-landen jaarlijks voor 

360 miljard dollar aan landbouwsubsidies verstrekken8
• 

Kofi Annan tracht door het niveau van de regeringen 

heen te breken en het bedrijfsleven en de 'civil society' in 

te schakelen. Onderdeel hiervan is het initiatief van zes 

internationale uitgeverijen om gratis of tegen lage prijzen 

electronische informatie beschikbaar te stellen aan 

ontwikkelingslanden. Ze zien het als een investering in de 

toekomst, maar deze is duidelijk in het wederzijds belang. 

Köhler heeft onlangs voorgesteld dat ook in de VN 

discussies gevoerd gaan worden over de vergelijkende 

bijdrage van landen aan ontwikkeling.Veel regeringen zijn 

huiverig, maar in feite is deze discussie op gang aan het 

komen als gevolg van het vele onderzoek door met name 

de economische wereldorganisaties. Het voorstel van 

Köhler is analoog aan de benadering die inmiddels binnen 
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de EU is ingevoerd: problemen en landen bij de naam 

noemen; het aanwijzen van de betere presteerders en de 

betere methoden. Een snelle oplossing kan het voorstel 

van Köhler niet bieden, maar het kan helpen de politieke 

wil te doen ontstaan om althans de divergenties in de 

wereldeconomie te keren. Hoe dan ook zal het wereld

politieke overleg concreter moeten worden, waarbij de 

nationale verhoudingen meer ter discussie komen. 
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Geïsoleerd Amerika is onveilig, in: NRC Handelsblad, 4 

augustus 200 I, p. 7. 

6. Zie: Lee Kuan Yew: Cultuur is ons lot, in: Martha Meijer 

(red.): Grondrecht en wisselgeld. Greber Uitgever & 

Distributeur, pp. 79-97, met name pp. 83 en 96. 

7. Hernan de Soto: The Mystery of Capita/. New York, 
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8. Toespraak Köhler te Berlijn, 2 april 2000, par. 16. 
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DE MINISTER VAN FINANCIËN· 
BEUL OF VRIEND? 

HANDHAVING VAN DE ZALM-NORM OOK NA 2002 

LUIGI VAN LEEUWEN 

Een van de hoogtepunten van de politieke agenda mee basta. Voor de nationale overheid ligt deze zaak inge-

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het wikkel der, omdat de overheid een belangrijke rol te spe-

afgelopen jaar is de discussie over de Zalm-norm Jen heeft bij het instandhouden van de nationale econo-

geweest. Bij de vorming van het coalitiekabinet mie. De neutrale overheid had vroeger geen taak om de 

van PvdA, VVD en D66 in I 994 is de noodzaak van economie door een depressie heen te slepen. Het 

een verbeterde budgetdiscipline op rijksniveau gedachtegoed van Keynes en anderen, waarin de over-

tot hoeksteen van de paarse samenwerking ver- heid wel een stimulerende dan wel een stabiliserende rol 

heven. En dat is zij bij de vorming van Paars-11 ook in de economie te vervullen kreeg, vond algemene erken-

gebleven. Nu de verkiezingen van 2002 zich aan- ning. Zo is er beslist dat het nationale begrotingstekort 

kondigen en de economische verwachtingen voor een aanvaardbaar instrument is om de economie in het 

de komende jaren zich wijzigen is de handhaving gareel te houden. De vraag ontstaat onmiddellijk wat dan 

van de Zalm-norm onder schot komen te liggen. de omvang van dat tekort zou mogen zijn. Er doet zich 

In dit debat is zelfs gesproken over de gesel van een pikante situatie voor, omdat de wetgever - regering 

Financiën, die de collega-departementen treft. en parlement - een dubbelrol vervult. Enerzijds als speler 

Daartegenover staat dat de aldus afgedwongen in het uitgavenspel van vele miljarden ter verstrekking 

discipline met name de belastingbetaler ten van leuke dingen voor de mensen.Anderzijds is de wetge-

goede gekomen is. ver scheidsrechter als bewaker van de sociaal-economi

sche doelstellingen van het rijksbeleid. Zo'n dubbelrol 

In dit artikel staat de noodzaak van budgetdiscipline cen

traal. Begonnen wordt met een terugblik op het structu

rele begrotingsbeleid. Daarna wordt aandacht besteed 

aan andere krachten, die de beheersbaarheid van de rijks

financiën beïnvloeden. Om vervolgens in te gaan op het 

réveil en de discussie om huidige begrotingsnormering. 

Tot slot komt de vraag aan de orde of de huidige norm, 

de Zalm-norm, moet worden gehandhaafd. 

INLEIDING 

Voor gemeenten en provincies is het de normaalste zaak 

van de wereld, dat hun begroting een evenwicht laat zien 

van baten en lasten. Zo is het in de wet geregeld en daar-
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kan alleen vervuld worden als er sprake is van voldoende 

budgetdiscipline. 

Daaraan heeft het in de politieke praktijk wel, vooral 

in de jaren '70, ontbroken. Via omvangrijke financierings

tekorten heeft de politiek het land diep in de schuld 

gestort. Het ombuigen van dat beleid is een heksentoer 

gebleken. Pas in de loop van de jaren '80 is er een begin 

gemaakt met het orde op zaken stellen. Daarna met 

name door ontwikkelingen in de Europese context, zoals 

hetVerdrag van Maastricht aan het begin van de jaren '90, 

is niet alleen de budgetdiscipline vastgelegd, maar ook is 

de sluitende begroting voor de nationale overheden van 

de deelnemende landen als beleidsdoelstelling aanvaard. 
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Zo is aan de langdurige periode van begrotingstekorten 

langzamerhand een einde gekomen. Ons land krijgt nu te 

maken met begrotingsoverschotten. Met tekorten leven 

is niet gemakkelijk voor de politiek; maar omgaan met 

overschotten lijkt nog moeilijker. 

VAN ROMME TOT ZALM 

De problematiek van de normering houdt verband met 

de economische ordening van het land. Zo was er in het 

eerste deel van de 20ste eeuw sprake van de nachtwa

kerstaat, waarin de overheid zich beperkte tot de typisch 

publieke taken, als politie en bestuur. Daarbij behoorde 

een sluitende begroting. Het herstel van de schade van de 

Tweede Wereldoorlog noopte tot forse uitgavenstijging. 

In de jaren'50 trachtte Romme de groei van de rijksuitga

ven te beperken tot het percentage van de groei van het 

nationale inkomen. Deze Romme-norm was geen succes. 

De conjunctuur zat tegen. Overbesteding gold als de oor

zaak van de val van het vierde kabinet-Drees tijdens het 

begrotingsdebat 1958/59. Inmiddels had de verzorgings

staat haar intrede gedaan.Vanaf 1960 stegen met name de 

uitgaven in de sociale sector zeer aanzienlijk. Er waren 

altijd wel goede doelen, die stijging van de uitgaven recht

vaardigde. Als minister van financiën heeft Zijlstra 

getracht het begratingsbeleid van een structuur te voor

zien. Hij bond de uitgavenstijging aan de economische 

groei, zoals deze zich via de stijging van belasting- en 

andere opbrengsten voordeed. Het niveau van de uitga

ven van de overheid behoefde niet gelijk te zijn aan de 

ontvangsten, zolang er sprake was van een structureel 

spaaroverschot in de particuliere sector. In de jaren '70 

werd dit beleid terzijde geschoven als gevolg van de ener

giecrisis. Bovendien liepen de overheidsfinanciën uit de 

hand omdat de politiek meende dat zij geroepen was zich 

over elk ongeluk in de marktsector via subsidies te ont

fermen. Maar het tij keerde. 

Het overheidsoptreden zelf werd onderwerp van 

hevige discussie. Een nieuw onderdeel van de economi

sche wetenschap heeft zich aangekondigd: de 'public choi

ce'. Zij wil een verklaring geven voor het gedrag van vra

gers en aanbieders in de publieke sector. Zowel beleids

makers als de ontvangers van beleid trachten hun nut van 

de overheidsuitgaven te maximeren. Interessante publica

ties verschijnen, zoals het proefschrift van Lenze Koop-
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mans 'De beslissingen over de Rijksbegroting', de bundel 

'Naar een beheersbare collectieve sector' onder redactie 

van Dick Wolfsen en Charles Wolf's A theory of non-mar

ket fai/ure. Het functioneren van de publieke sector werd 

kritisch opgepakt op het terrein van de overheidsorgani

satie, waaraan de namen van Chris van Veen, Henk Von

hoff en Herman Tjeenk Willink verbonden zijn. Wat te 

denken van de oratie van Crinee leRoy over 'de vierde 

macht' en de zogenaamde 'knelpuntennota' over het 

gevoerde welzijnsbeleid I Kortom, er was aanzienlijk meer 

aan de hand dan alleen het ve1 sloffen van de begrotings

normering. 

De Tweede Kamer zag zich daarnaast gedwongen om 

zich bezig te houden met de beoordeling van het zelfge

voerde subsidiebeleid. Parlementaire enquêtes (RSV,ABP 

e.a.) waren het middel om geleidelijk aan over te stappen 

op een ingetogener beleid, dat op no-nonsense basis 

moest leiden tot verkleining van de gigantische financie

ringstekorten. Er werden in de loop der jaren '80 duide

lijk vorderingen gemaakt, al werd iedereen gek van de 

vele aanpassingen, die de achtereenvolgende kabinetten 

in de loop van het begrotingsjaar moesten doorvoeren 

bij allerlei incidenten. Hogere dollarkoersen en olieprij

zen waren in hun effecten bijna net zo erg als lagere dol

larkoersen en olieprijzen. Kwam er dan nooit rust aan dit 

front? 

Die rust kwam er bij het aantreden van Zalm als 

minister van Financiën in 1994. Er zijn toen nieuwe spel

regels ingevoerd. Deze bestaan uit drie onderdelen: in de 

eerste plaats gaat het kabinet uit van een behoedzame 

economische groei. Hierdoor is de kans van het zich 

voordoen van meevallers groter dan van tegenvallers. In 

de tweede plaats stelt het kabinet een reëel uitgavenka

der voor de gehele periode vast. En in de derde plaats is 

er een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven. 

Meevallers aan de inkomstenkant gaan terug naar de bur

ger als lastenverlichting of blijven in de schatkist ter ver

mindering van de staatsschuld. Meevallers aan de uitga

venkant bieden ruimte voor nieuwe uitgaven. 

Deze Zalm-norm is de begrotingsdiscipline zeer ten 

goede gekomen. Het optreden van Gerrit Zalm werd 

algemeen als een verademing ervaren na het min of meer 

adhoc-beleid van zijn voorgangers. Zalm heeft daarmee 

eigenlijk verschillende politieke vliegen in één klap gesla-
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gen. Hij heeft oeroude WO-wensen als belastingvermin

dering en een begin van staatsschuldreductie gereali

seerd. En bovendien heeft hij door rust in de tent te 

brengen tijd kunnen winnen voor onderwerpen als ver

betering van de departementale beleidsverantwoording 

en de ontwikkeling van een systeem van 'corporate 

governance' voor de publieke sector. Dit omvat het 

geheel van sturen, beheersen, verantwoording en toe

zicht van rijksbeleid. 

De aan de Zalm-norm inherente te lage groei

inschatting heeft enerzijds geleid tot aanzienlijke meeval

lers. Anderzijds moet worden geconstateerd, omdat de 

Haagse politiek hieraan niet gewend was, zij opnieuw van 

de kook raakte. De meevallers hebben ondertussen 

geleid tot zeer aanzienlijke nieuwe uitgaven, en nog was 

het niet genoeg. Zo kwam toch het voortbestaan van de 

succesvolle Zalm-norm onder d~uk te staan. 

In de periode van begin december 2000 tot aan het 

kabinetsaccoord over de begroting 2002 eind april is er 

in en buiten het parlement een levendige discussie over 

dit onderwerp gevoerd. Even voor Sinterklaas 2000 lan

ceerde Melkert, de fractievoorzitter van de Partij van de 

Arbeid, in het programma Buitenhof de stelling dat er in 

de begroting 2002 meer geld naar zorg en onderwijs 

moet, te financieren uit de zogenaamde inkomstenmee

vallers met een omvang van IS - 25 miljard. Marijnissen 

van de SP is er natuurlijk als de kippen bij om op 5 

december over deze stelling de reactie van de minister 

van financiën te vragen. Marijnissen verbindt aan deze 

vraag nog wel een interessant analyse: hij noemt de Zalm

norm in werkelijkheid een Zalm-net, waarmee de WD de 

PvdA en D66 in de touwen houdt. 

Een niet zo gekke gedachte van de SP-voorman, 

omdat de WD zowel in de coalitie als in het parlement in 

een minderheidspositie verkeert, heeft zij bij de achter

eenvolgende regeeraceoorden de Zalm-norm geïntrodu

ceerd respectievelijk gehandhaafd. Logisch is het dan ook, 

dat de WD in de daaropvolgende debatten uiterst rustig 

reageert. Een breuk met de Zalm-norm is een breuk met 

Paars. 

De minister antwoordt laconiek, dat hij zich aan het 

afgesproken beleid houdt en dat voor tussentijdse wijzi

ging van de spelregels van het regeeraccoord in het kabi

net geen meerderheid, maar unanimiteit vereist is. Mei-

154 

kert voegt aan het debat toe, dat hij ervan uitgaat dat de 

coalitiepartijen er straks gezamenlijk wel uitkomen. Van 

CDA-zijde wordt bij monde van Balkenende tevergeefs 

getracht bij Melkert steun te verwerven voor de gedach

te om de formule voor de inkomstenmeevallers te wijzi

gen. In plaats van 50% voor lastenverlichting en 50% voor 

staatsschuldreductie zou er 75% naar de schuldreductie 

en 25% voor het maken van een afweging tussen lasten

verlichting, schuldreductie of extra uitgaven moeten zijn. 

De minister is, zoals te verwachten viel, niet bereid te 

tornen aan het schot tussen inkomsten- en uitgavenmee

vallers. 

Een week later bij de Najaarsnota 2000 wordt van 

CDA-zijde dit verhaal herhaald. Er lijkt dan weer rust in 

dit dossier. Totdat D66-minister Borst van volksgezond

heid in een TV-interview van 28 december weer eens 

aankondigt, dat zij met haar portefeuille zal zwaaien als er 

voor de zorg niet meer geld komt op de begroting 2002. 

Rosenmöller, fractievoorzitter van Groen Links, stelt 

deze uitspraak op 16 januari 200 I in het vragenuur van 

de Kamer aan de orde. Hij vraagt aan de minister van 

financiën of hij zich nu niet door zijn collega's met zijn 

Zalm-norm geïsoleerd voelt. De minister voelt zich niet 

eenzaam. 

Nog eenmaal, met het PvdA-congres in het verschiet, 

bepleit Melkert een beperkte bijstelling van de paarse 

begrotingsregels. Naar dit congres wordt uitgezien, 

omdat een eventuele uitspraak daarover deze materie 

tot een gespannen situatie in het kabinet moet leiden. De 

kou is van de lucht als zo'n uitspraak uitblijft. En nu de 

ontknoping! 

Het kabinet bereikte eind april een accoord over de 

begroting 2002. Dit werd een politieke prestatie 

genoemd. Er komt acht miljard voor extra uitgaven aan 

zorg, onderwijs en veiligheid en tegelijkertijd wordt de 

Zalm-norm gehandhaafd. De minister van financiën heeft 

met maximale creativiteit zijn beleid gehandhaafd. Hij 

heeft ten behoeve van de uitgavenstijging rekening gehou

den met de rentebesparing als gevolg van de reductie van 

de staatsschuld en de onderuitputting van de begroting. 

Dit succes gaf de president van de Nederlandsche 

Bank toch aanleiding voor kritiek. Omdat de minister van 

financiën niet verplicht is de uitgavenruimte met de gehe

le stijging van de inflatie te vergroten, heeft hij hiermede 
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zelf een bijdrage tot verdere inflatieverhoging gegeven. 

Wellicht een juiste constatering, doch het feit dat de 

regeringspartners en de oppositie, inclusief het CDA, geld 

voor extra uitgaven wilden zien, dwong de minister en 

zijn partij met het compromis accoord te gaan. Boven

dien werd er ook aan de wensen van partijgenoot, de 

minister van Onderwijs, tegemoetgekomen. 

DE DISCUSSIE GAAT VOORT 

Het probleem van de budgetdiscipline blijft ondertussen 

toch de aandacht vragen. Bij de kabinetsformatie zullen 

nieuwe afspraken moeten worden gemaakt, wil de huidi

ge coalitie worden voortgezet. Dat is, gelet op haar bij

drage in het Najaarsdebat, ook het geval als het CDA bij 

de formatie zou worden betrokken. Er is een voorzet 

voor nieuw beleid in het elfde rapport van de Studie

groep Begrotingsruimte, 'Stabiel en duurzaam begroten'. 

Gesteld wordt dat nu de terugdringing van het enorme 

begrotingstekort niet meer aan de orde is, de economi

sche groei niet langer te laag moet worden ingeschat. 

Gepleit wordt voor een 'voorzichtig trendmatig scena

rio', waarbij de eventuele meevallers moeten worden 

ingezet voor de opvang van de gevolgen van de vergrij

zing. 

De inschatting van de economische groei voor deze 

kabinetsperiode was niet behoedzaam, maar te laag. 

Daardoor zijn de meevallers politiek vertaald in uitgaven, 

die nogal incidenteel leken en die niet erg prestatie

gericht waren of bijdroegen aan structurele verbetering 

van het beleid. Men zou zich de vraag moeten stellen of 

het uitgavenbeleid in dit verband niet verscherpt moet 

worden. Niet alleen omdat ondertussen blijkt, dat de 

overheid zelf een bron van de verhoogde inflatie is. Maar 

ook omdat met ingang van de begroting 2002 het Rijk 

zichzelf heeft opgelegd veel doelmatiger en doeltreffen

der met zijn middelen om te gaan. 

gemakkelijker op geworden.lmmers, het is ook een plicht 

voor de politiek zich aan Brusselse afspraken te houden. 

Het Nederlandse parlement mag dan wel de fictie hoog

houden dat het daarover gaat; bij grove schending van de 

overeengekomen budgetregels wacht Nederland een 

fikse boete. Daarnaast zal de versterking van de markt

werking in de Europese en daarmee Nederlandse econo

mie uiteindelijk haar neerslag moeten vinden in een ver

mindering van de collectieve sector. 

Blijft nog de vraag te beantwoorden: de minister van 

financiën beul of vriend? Ooi.. al zijn de bewoordingen 

van Melkertover de 'gesel' van financiën rijkelijk overdre

ven moet worden geconstateerd dat financiën een zware 

rol heeft bij het handhaven van de politieke afspraken, die 

in een regeeraccoord zijn vastgelegd. Dit geldt eigenlijk 

ook voor de andere ministers, ook al staan zij voor zware 

onderhandelingen. Hiermee wil nog niet aangegeven zijn, 

dat de minister van financiën (en zijn departement) zich 

tot een financiële 'Big Brother' moet ontwikkelen. In de 

eerste plaats moeten ministers, gelet op hun individuele 

verantwoordelijkheid, zelfstandig hun beleid kunnen 

waarmaken. Hetzelfde geldt voor de Zelfstandige 

Bestuursorganen (ZBO), die in een tijd van forse bezuini

gingen niet zonder reden op afstand van Den Haag zijn 

geplaatst. Zo zal, om een ander actueel onderwerp te 

noemen, de vrij besteedbare ruimte voor de democra

tisch gelegitimeerde decentrale overheden - via de alge

mene uitkeringen en de overige eigen inkomsten - niet 

via allerlei regelingen mogen worden beperkt. 

Blijft over de minister van Financiën als vriend. Dat 

heeft Zalm in twee regeerperiodes bewezen. Dat is de 

belastingbetaler ook opgevallen. Die is er immers mee 

gediend, dat er niet teveel belasting wordt betaald en 

bovendien de rijksfinanciën voor de langere termijn op 

orde zijn. 

Voor wat betreft het handhaven van een sluitende. Profdr. L van Leeuwen is burgemeester van Zoetermeer en 

begroting of liever nog van een met een bescheiden over- bijzonder hoogleraar openbare ffnanciën der lagere overheden 

schot, is het leven van de minister van financiën er wat aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. 
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BIOTECHNOLOGIE IS ONDERDEEL 
VAN DE VOORUITGANG 

EDITH SCHIPPERS 

De discussie over de toepassing van biotechnolo

gie is in veel landen al geruime tijd aan de gang. 

Volgens Edith Schippers verloopt dit debat echter 

nogal moeizaam. De inzet en het beleid van de 

Nederlandse regering ten aanzien van biotechno

logie zijn bovendien dubbelzinnig en terughou

dend. Schippers pleit voor een leidende rol voor 

Nederland in de ontwikkelingen op biotechnolo

gisch gebied, waarbij zij (emotionele) ethische 

bezwaren grotendeels van de hand wijst. 

Zo eens in de paar jaar wordt een onderwerp zo 

ingrijpend en belangrijk voor de maatschappij geacht, dat 

wordt besloten tot een maatschappelijk debat door het 

kabinet. Het betreft veelal technisch ingewikkelde onder

werpen die als ingrijpend worden ervaren, maar waarover 

weinig kennis bestaat bij de bevolking (bijvoorbeeld kern

energie). Het kabinet heeft recent besloten tot de organi

satie van een maatschappelijk debat over genetisch gemo

dificeerd voedsel, 'Eten en Genen' 1
, onder leiding van dr. 

J.C. Terlouw. Ook heeft het kabinet een Tijdelijke Advies

commissie Kennisinfrastructuur Genomics2 en een Forum 

Genetica, Gezondheid en Gezondheidszorg3 ingesteld. De 

Tweede Kamer heeft voorts besloten tot de instelling van 

een Tijdelijke Commissie Biotechnologie, onder voorzit

terschap van WD Tweede Kamerlid Terpstra. 

De WD heeft al langere tijd specifieke aandacht voor 

biotechnologie. In 1993 heeft de Prof.Mr. B.M. Telders

stichting, op basis van een preadvies, een seminar gehou

den over gentechnologie. Dit heeft geresulteerd in een 

geschrift, als liberale bijdrage aan het publieke debat.4 Dit 

geschrift vormde de input voor een brede liberale discus

sie over biotechnologie begin dit jaar, waarbij niet alleen 

toepassing van biotechnologie op voedsel, maar ook de 

medische toepassingen, de milieutoepassingen en de 
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maatschappelijke, ecologische en economische implica

ties werden besproken.5 

Dit artikel gaat over de toepassing van biotechnolo

gie in bredere zin en beperkt zich derhalve niet tot voed

sel. Ik tracht, als belangstellende burger en uitdrukkelijk 

niet als deskundige op het gebied van biotechnologie, een 

evenwicht te vinden in het geven van een voldoende 

breed overzicht, de inhoudelijke bespreking van de mate

rie en het geven van een opinie. 

NEDERLAND MOET DE AMBITIE HEBBEN OM 

TOT DE TOP TE BEHOREN 

Het Nederlandse bictechnologische beleid is inconsis

tent. Enerzijds wil de Nederlandse regering tot de top 

van Europa behoren, anderzijds kiest de Nederlandse 

regering, ook in de Europese context, een behoedzaam 

scenario. Het ministerie van Economische Zaken geeft 

een forse financiële impuls, terwijl tegelijkertijd het minis

terie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het 

ministerie van Milieu, onder meer door middel van het 

intrekken en weigeren van vergunningen, aan de rem 

trekken. Mij is de inzet van dit kabinet onduidelijk en 

daarom wil ik beginnen met het inzichtelijk maken van 

mijn inzet in dit debat. Is het bictechnologisch onderzoek 

en de toepassing van de resultaten iets wat het daglicht 

niet kan verdragen of zijn we er trots op? Zet Nederland 

in op deze technologie, of laten wij deze ontwikkelingen 

grotendeels aan andere landen over? 

Mijns inziens moeten wij streven naar een toppositie 

voor Nederland, om te beginnen in Europa. De Europese 

ontwikkelingen liggen sterk achter op die in de Verenigde 

Staten. Na de I CT-slag, heeft Amerika de biotechnologie

slag vooralsnog gewonnen.6 Binnen Europa is Nederland 

uit de kopploeg verdwenen en gezakt naar een midden

positie. De mooie uitgangspositie van Nederland is ver-
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speeld door te snel ingevoerd, restrictief beleid. Dit tij 

moeten we keren. Biotechnologie is een sleuteltechnolo

gie en heeft derhalve invloed op een groot aantal aspec

ten van de economie. Deze sector zal, net als I CT, steeds 

belangrijker worden voor de economische structuur van 

landen. Voor de Nederlandse concurrentiekracht is een 

betrouwbare overheid en stimulerend overheidsbeleid 

doorslaggevend. Daarvan is een goed onderzoeks-, inves

terings- en toepassingsklimaat een belangrijk onderdeel. 

Het Nederlandse restrictieve en terughoudende 

beleid inzake biotechnologie heeft gelukkig geen conse

quenties voor de voortgang van de wetenschappelijke 

ontwikkeling ervan. In de landen waar dienaangaande een 

stimulerend beleid wordt gevoerd, gaan de ontwikkelin

gen gewoon door. Deze landen bepalen de kaders waar

binnen de ontwikkelingen plaatshebben. De producten 

van deze ontwikkelingen zullen op de wereldmarkt wor

den aangeboden en Nederland zal, als de producten veilig 

zijn bevonden en een meerwaarde hebben, deze produc

ten importeren. In plaats hieraan te verdienen, zal Neder

land betalen voor deze innovaties. 

Het restrictieve beleid zal op den duur grote gevol

gen hebben voor het wetenschappelijk klimaat in Neder

land. Wetenschap is de belichaming van de onbedwingba

re drang van de mens om inzicht te krijgen in het leven 

en een bijdrage te leveren aan verbetering ervan.Ambiti

euze wetenschappers zullen zich in deze steeds 'kleiner' 

wordende wereld niet door landsgrenzen laten tegen

houden en naar landen trekken waar zij wel deel kunnen 

uitmaken van een stimulerend, innovatief wetenschappe

lijk klimaat. Deze verarming betreft meer dan alleen het 

bictechnologische onderzoek. Wetenschappelijke kruis

bestuiving van verschillende onderzoeksgebieden is een 

belangrijk aspect van innovatie.7 Het wegtrekken van 

deze wetenschappers zal een verarming voor de Neder

landse wetenschap betekenen. 

Dat een leidende positie op dit terrein sterk afhanke

lijk is van een stimulerend wetenschappelijk klimaat, dat 

in belangrijke mate wordt bepaald door wet- en regelge

ving, blijkt uit de recente ontwikkelingen ter zake in de 

wereld. In Amerika wordt momenteel een intensief poli

tiek debat gevoerd over het al dan niet toestaan van 

(menselijk) stamcelonderzoek en kloneren.8 Of zware 

restricties c.q. een verbod het politiek zullen halen, is nog 
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de vraag. In Groot-Brittannië is menselijk stamcelonder

zoek en het kloneren van menselijke embryo's voor 

onderzoeksdoeleinden reeds wettelijk toegestaan.9 Hoe 

klein de onderzoekswereld is, blijkt uit het feit dat een 

belangrijke Amerikaanse wetenschappelijke stamcelon

derzoeker, als gevolg van de politieke onrust in Amerika, 

plannen wereldkundig heeft gemaakt om het onderzoek 

te verhuizen naar Cambridge University. 10 Als in Amerika 

de restrictieve wetgeving - zoals met name voorgestaan 

door de pro-life activisten - doorgang vindt, zal dit bete

kenen dat investeringen en wetenschappers naar die 

Europese landen komen, waar dit onderzoek wel wette

lijk mogelijk is. Nederland zou bij deze landen moeten 

willen horen. 

Tot slot is het van belang de doelstellingen van dit 

soort technologieën in de juiste context te zien. Biotech

nologie is namelijk geen doel, maar een middel. De mens 

zoekt verbetering van de bestaande omstandigheden, de 

welvaart en het welzijn. Toenemend inzicht in de 'levens

processen' zal hen daarbij helpen. Biotechnologie kan 

uiterst nobele doelstellingen dichterbij brengen, waaron

der: het verbeteren van de levensomstandigheden, het wel

zijn van mens en dier, het milieu (schonere, lucht, water en 

bodem), het voorkomen en bestrijden van ziektes en het

zowel kwantitatief als kwalitatief - verbeteren van ons 

voedsel. Juist wetenschappelijk onderzoek in transparante, 

democratische landen, waarin besluitvorming plaatsvindt 

op basis van een open debat en countervailing powers zijn 

geïnstitutionaliseerd, draagt ertoe bij dat misbruik van dit 

soort technologie kan worden voorkomen en de techno

logie een positieve bijdrage kan leveren. 

HET DEBAT KOMT MOEIZAAM VAN 

DE GROND EN VERLOOPT WARRIG 

EN EMOTIONEEL 

Het debat over toepassing van biotechnologie is al 

decennia oud, maar heeft recent dus een brede, nieuwe 

impuls gekregen. Toch komt het maatschappelijke debat 

maar moeizaam van de grond. Zoals wel vaker bij innova

tieve ontwikkelingen staan mensen, die niet direct baat 

hebben bij de ontwikkelingen, of de baten niet direct 

onderkennen, tamelijk behoudend ten opzichte van de 

toepassing ervan. Vooral het gebrek aan feitelijke kennis, 

de onbekendheid en ondoorzichtigheid ervan, maakt 
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onzeker. In dit soort situaties hebben mensen sterk de 

neiging om vast te houden aan de status-quo. Mensen zijn 

niet bang voor veranderingen, wel voor onzekerheid. Dit 

is ook een duidelijk aspect geweest bij bijvoorbeeld de 

opkomst van de computer. De angst dat computers het 

'denken' van de mensen zouden overnemen, speelde een 

grote rol bij de aversie van velen tegen de computer. Nu, 

enkele tientallen jaren later, is de computer een ver

trouwd en niet meer weg te denken onderdeel van 

ieders leven geworden. De gedachte over de computer is 

tot de werkelijke proporties teruggedrongen en de onze

kerheid is verdwenen. 

Een tweede factor, die van grote invloed is op de aard 

van het debat, is dat biotechnologie invloed heeft op de 

meest fundamentele aspecten van het menselijk leven. 

Biotechnologie beïnvloedt de basisbehoeften van de 

mens: voedsel, voortplanting, 'het leven op aarde' en reli

gie. Dit is een groot verschil met bijvoorbeeld de impact 

van het debat over !CT. !CT heeft een grote invloed op 

het dagelijks leven van mensen, maar betreft met name 

productie, logistieke en andere processen, de communi

catie. De gevolgen op sociaal en economisch gebied hier

van zijn groot, maar blijven op afstand van de essentie van 

het leven. 

De essentie van het leven heeft de mens altijd al ge

fascineerd. Schrijvers hebben door de eeuwen heen een 

veelheid aan boeken geschreven over het leven van men

sen in een fictieve, door technologie overheerste, wereld. 

Kenmerkend voor veel van deze boeken is de allesomvat

tende vervreemding, een negatief gebruik van de ter 

beschikking bestaande technologieën en een dictatoriale, 

tirannieke staatsvorm. Boeken als Brave New Wor/d 11 en 

/984 12 zijn horror-toekomstvisies die mensen bewust 

maken van de risico's en de gevaarlijke kanten van een 

maatschappij waar technologie wordt misbruikt. Deze 

verhalen berusten op de fantasie van de schrijver, maar 

toch moet de invloed van dit soort sciencefiction boeken 

en films (zoals Star Trek) niet worden onderschat. Ik ben 

ervan overtuigd dat zij een derde complicerende factor 

zijn in het debat over deze technologie. 

Deze angst voor vervreemding wordt gevoed door 

een aantal campagnes van de tegenstanders van biotech

nologie, die hierop gedeeltelijk inspeelt. Zonder de wer

kelijk gevoelde weerstand en zorgen van de tegenstan-
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derstekort te doen, zijn de soms schokkend platte en fei

telijk onjuiste campagnes een vierde complicerende fac

tor voor een rationeel debat. Een tamelijk extreem voor

beeld is de campagne die Greenpeace onlangs voerde, 

waarbij zij borden langs de weg plaatste waarop werd 

gesteld dat rattengenen in sla en schorpioengenen in 

maïs werden gebruikt. 13 Ook een term als 'Frankenstein

voedsel', roept beelden op die veeleer thuishoren in de 

literaire sciencefiction geschriften en films. Meer subtiel is 

de term genetische 'manipulatie', waar 'modificatie' op 

zijn plaats is. 14 

Angst is een slechte raadgever en gebrek aan kennis 

leidt tot bevattelijkheid voor veel onzin. De gevolgen 

hiervan voor de wetenschappelijke vooruitgang en de 

toepassing van biotechnologie kunnen aanzienlijk zijn. 

Het is van het allergrootste belang dat het debat wordt 

voorafgegaan door informatieverschaffing en kennisover

dracht. Dit wordt enerzijds bemoeilijkt door de aard van 

de materie, anderzijds is de bevolking hoger opgeleid dan 

ooit. In de eerste plaats zijn informatie-, kennisoverdracht 

en voorlichting belangrijke overheidstaken. Het onder

wijs moet hieraan ook bijdragen door biotechnologie op 

te nemen in het lespakket. Daarnaast hebben wetenschap 

en industrie de verantwoordelijkheid om open te zijn 

over de uitdagingen en risico's van deze technologie en 

om dit in begrijpelijke taal te formuleren. Tenslotte is hier 

ook een rol weggelegd voor de media. 

BIOTECHNOLOGIE, 

EEN BEKNOPT OVERZICHT 

Biotechnologie kent onder meer wetenschappelijke, cul

turele, godsdienstige, ethische en ecologische aspecten. 

De essentie van een innovatieve technologie is het nieu

we eraan en dus voldoen bestaande kaders en maatsta

ven niet altijd om deze ontwikkelingen te kunnen plaat

sen en te beoordelen. Wetenschappelijke ontwikkelingen 

van biotechnologie en de toepassingen ervan zijn zeer 

divers, evenals de dilemma's waarmee men wordt gecon

fronteerd. Om enigszins een indruk te geven van de reik

wijdte en de aard van deze technologie geef ik, aan de 

hand van de onderwerpen die op de eerder genoemde 

themadag van de WO aan de orde zijn gekomen, een 

beknopt overzicht. 15 Ik begin met voedsel, landbouw en 

milieu. De dilemma's die hierbij spelen, betreffen voorna-
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meiijk het collectieve veiligheidsaspect en de ecologische 

gevolgen. Inzicht in deze, overigens zeer gecompliceerde, 

aspecten vormt de grootste uitdaging. De discussie op 

zichzelf is mijns inziens niet echt afwijkend van de discus

sie over de traditionele technieken om gewassen te ver

anderen. Toepassing van biotechnologie op mens en dier 

roept in mijn ogen meer ethische vragen op. Deze vragen 

raken veeleer het individu dan het collectief en spitsen 

zich toe op de mogelijkheid om ook in de toekomst als 

vrij mens zelf beslissingen te kunnen nemen. Daarom zal 

ik op een aantal daaraan gerelateerde dilemma's uitge

breider ingaan. 

VOEDSEL, LANDBOUW EN MILIEU 

De discussie over voedsel en genetische modificatie richt 

zich vooral op de veiligheid van genetisch gemodificeerd 

voedsel. Allereerst de feiten. Genetisch veranderde 

gewassen worden reeds vijf jaar verbouwd en geconsu

meerd. Maar liefst 60% van ons kantenklare voedsel bevat 

genetisch gemodificeerde bestanddelen, aldus dr. McHug

hen in Trouw. 16 De idee dat het door de overheid geïni

tieerde maatschappelijke debat gaat over zaken die nog 

moeten plaatsvinden, is derhalve onjuist, de technologie 

wordt al op aanzienlijke schaal toegepast. In hetzelfde 

artikel worden de gevaren van genetische modificatie, als 

volgt gerelativeerd. Het erfelijk materiaal van een plant 

bestaat uit gemiddeld 40.000 genen. 17 Een biotechnoloog 

voegt hieraan nog enkele genen toe. Door een ongeluk

kig toeval kunnen de genen op een verkeerde plaats in 

het DNA18 van de plant terechtkomen, waar ze de functie 

van andere genen verstoren. Het gewas kan zich dan 

afwijkend gaan gedragen, het stopt bijvoorbeeld met de 

productie van een bepaalde voedzame stof, het gaat een 

schadelijke stof juist in verhoogde mate maken, of het 

vormt een totaal nieuw eiwit dat een allergische reactie 

kan veroorzaken. Bij een traditionele kruising worden alle 

40.000 genen van de ene plant vermengd met alle 40.000 

genen van een andere plant, keer op keer, net zo lang tot 

er een gewas ontstaat met een bepaalde gewenste eigen

schap. Ook als kwekers op de traditionele wijze een 

nieuw gewas maken, spelen dus deze risico's. Daarbij 

komt dat veel van onze traditionele gewassen niet op een 

natuurlijke wijze tot stand zijn gekomen. Ze blijken vaak 

gekweekt met een grove, ouderwetse mutatietechniek. 
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De afgelopen 50 jaar zijn ruim 1400 mutante gewassen 

gekweekt door middel van bewerking van het genetisch 

materiaal met chemicaliën of straling. Deze producten 

worden als veilig beschouwd. Ik ben met McHughen van 

mening dat, als wij mutatieveredeling acceptabel vinden, 

er dus geen logische basis is om genetische modificatie 

principieel af te wijzen. 

De bestaande toelatingsprocedures voor transgene 

gewassen zijn streng. Onderwerp van discussie is welke 

risico's daarbij worden geaccepteerd. Als we natuurlijke 

voedingsmiddelen aan dezelfdto tests als voor transgene 

gewassen zouden onderwerpen, kwam ruim 80% wegens 

toxische verbindingen niet op de markt, zelfs boter niet. 19 

Evenals het traditionele voedsel risico's met zich mee

brengt, zal dat ook het geval zijn met genetisch gemodifi

ceerd voedsel. Veiligheid van voedsel moet topprioriteit 

hebben en worden aangetoond door de industrie en pro

ducenten die het op de markt willen brengen. Voorstan

ders van invoering van een absoluut nulrisico voor alle 

transgene gewassen eisen echter het onmogelijke. 

Voedsel en landbouw zijn uiteraard nauw verwant. 

Een specifiek aspect van de discussie over de implicaties 

van toepassing van biotechnologie in de landbouw zijn de 

ecologische gevolgen daarvan. Ook de toepassing van 

biotechnologie tijdens de ontwikkeling van uiteenlopende 

producten (van waspoeder, tot plastics) heeft implicaties 

voor het milieu 20 Voordelen zijn breed bekend, denk aan 

gewassen die door genetische modificatie bestand zijn 

tegen hun natuurlijke vijanden, waardoor het gebruik van 

milieu onvriendelijke bestrijdingsmiddelen sterk kan wor

den teruggedrongen, of verbeterde wasproducten, waar

door water en energie kan worden bespaard, de vervan

ging van chemische door bacteriologische processen, 

waardoor het milieu wordt gespaard. Ook de toevoeging 

van vitamine A aan rijst, waarmee vooral in derde wereld

landen tegemoet wordt gekomen aan een behoefte, is 

een bekend voorbeeld. Voor westerse markten wordt de 

meerwaarde voornamelijk gezocht in het tegengaan, of 

beperken van welvaartsziekten, denk hierbij aan de trans

gene tomaat die hart- en vaatziekten moet voorkomen 

en cholesterolverlagende zuivel. 

Persoonlijk zie ik de toegevoegde waarde van de laatst 

genoemde toepassingen niet direct. Vitamine A komt ook 

voor in het vliesje van de rijst. Het lijkt tamelijk onzinnig 
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om eerst de vliesjes voor consumptie te verwijderen en 

vervolgens vitamine A toe te voegen. Bovendien vraag ik 

mij af of een aantal toevoegingen niet zelfs schadelijke 

neveneffecten kunnen hebben. Het in de hand houden 

van het cholesterolgehalte kan ook op andere manieren. 

De vraag is of goedbedoelde toevoegingen, zoals vitami

nes en cholesterolverlagende stoffen, niet bij overdadig 

gebruik schadelijk kunnen zijn en of de burger wel de 

keuze behoudt tussen 'gewone tomaten' en tomaten met 

allerlei toevoegingen. 21 

In ons ecologisch systeem van eten en gegeten wor

den, is sprake van een cyclus. Alles komt uiteindelijk weer 

terug in het systeem. Over de gevolgen van bictechnolo

gische toepassingen in de landbouw en in verschillende 

productieprocessen voor het ecosysteem, lijkt nog weinig 

bekend. De wetenschap heeft sowieso een relatief 

beperkte kennis van het ecosysteem. Daarbij komt dat 

ook over de invloed van veelvuldig toegepaste ingrepen -

zoals gebruik van kunstmest, bestaande gewasbestrij

dingsmiddelen, verschillende kunststoffen - nog onvol

doende bekend is. En toch passen we dit al breed en lang

durig toe en beïnvloeden zo het ecosysteem al eeuwen. 

Het is van groot belang dat het onderzoek naar de wer

king van het ecosysteem onvervaard doorgang vindt. Van 

nieuwe (biotechnogische) toepassingen moet, evenals van 

andere toepassingen, redelijkerwijs worden aangetoond 

dat ze veilig zijn voor gebruik en voor het ecosysteem. 

Uitsluiting van alle risico's is onmogelijk, gezien de tekort

schietende kennis over deze processen. Mijns inziens zou 

het maatschappelijke debat niet selectief moeten gaan 

over bictechnologische toepassingen op voedsel, maar 

bictechnologische toepassingen mee moeten nemen in 

de breder context van de gevolgen van menselijk ingrij

pen voor het ecologische systeem. 

GEZONDHEIDSZORG 

De medische toepassing van biotechnologie is divers en dat 

zijn ook de dilemma's die erbij spelen. Voorafgaand aan de 

toepassing van biotechnologie op mens en dier, heeft een 

lang wetenschappelijk en proeftraject plaats. Kun je een 

plant nog, gescheiden van de buitenwereld, aan verschillen

de proeven onderwerpen zonder dat daarbij ethische en 

andere vragen spelen, in dit geval zijn veelal proeven met 

mensen, menselijk celmateriaal en dieren noodzakelijk. 
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Biotechnologie wordt reeds aanzienlijke tijd toege

past bij de ontwikkeling van medicijnen. Mijns inziens is in 

dit kader geen apart regime noodzakelijk voor biotech

nologie, maar kan biotechnologie aansluiten bij de 

bestaande, uitgebreide en fijnmazige wet- en regelgeving. 

EMEA in Londen toetst, voordat een medicijn op de 

Europese markt verschijnt, grondig de veiligheid van het 

geneesmiddel.22 Alvorens het geneesmiddel in het Neder

landse vergoedingssysteem van de ziektekostenverzeke

ring ter beschikking wordt gesteld, wordt door het Colle

ge voor Zorgverzekeringen, naast de veiligheid, onder 

meer getoetst op de werkzaamheid (therapeutische 

waarde). Dit bijzonder zware traject geldt voor alle nieu

we geneesmiddelen, dus ook voor de geneesmiddelen die 

met biotechnologie tot stand zijn gekomen, en draagt 

zorg voor de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen. 

Het zal altijd zo blijven dat achteraf, na jaren gebruik door 

vele mensen, kan blijken dat een (biotechnologisch) 

geneesmiddel toch (onvoorziene) bijwerkingen heeft, die 

'erger zijn dan de kwaal'. Dit is helaas onvermijdelijk, 

omdat een aantal bijwerkingen pas aan het licht komt na 

langdurig gebruik door een grote groep patiënten. 

De ontwikkeling van geneesmiddelen is een langduri

ge zaak. Aan de basis ligt vaak biomedisch onderzoek. De 

Nederlandse Wet op de Dierproeven kent een 'nee, ten

zij' regime, dat wil zeggen dat de onderzoeker moet kun

nen aantonen dat het onderzoek zinvol en noodzakelijk is 

en dat het onderzoek niet zonder deze dierproeven kan 

worden gedaan. Indien er dus alternatieven voorhanden 

zijn, zonder dierproeven, dan is de dierproef in dat kader 

verboden. 

Ten aanzien van deze wetgeving woedt al enige tijd 

een discussie die grofweg neerkomt op de keuze tussen 

een 'nee, tenzij' en een ja, mits' regime. Een aantal weten

schappers die met proefdieren werkt, voert aan dat zij 

zich gecriminaliseerd voelen door het 'nee, tenzij' regime. 

Kort samengevat: proeven met dieren zijn illegaal, tenzij 

aan voorwaarden is voldaan. Zij pleiten voor invoering 

van het ja, mits' regime: dierproeven zijn toegestaan, mits 

aan een aantal voorwaarden is voldaan. Uitgaande van de 

intrinsieke waarde van een dier (overigens van een ande

re orde dan de intrinsieke waarde van een mens, wij eten 

per slot van rekening dieren en dragen hun vel), verkies ik 

persoonlijk het optisch zwaardere 'nee, tenzij' regime. Al 
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met al acht ik de discussie grotendeels semantisch. De 

kern is dat dierproeven niet zomaar zijn toegestaan (ver

taald door de 'nee', maar evenzeer door de voorwaarde

lijke 'mits'), dat er speciale toestemming voor moet wor

den gegeven en dat deze toestemming pas wordt gegeven 

indien aan voorwaarden is voldaan. 

Overigens is het werken met proefdieren door strik

te wetgeving omgeven. Er zijn strenge regels voor het 

welzijn van dieren, er wordt onder meer een welzijnsdag

boek van het dier bijgehouden, een dierenarts houdt toe

zicht op de proefdieren, commissies van dierexperimen

ten houden toezicht en een onderzoeker moet speciaal 

hiervoor zijn opgeleid. 

Wetenschappelijk onderzoek op menselijk celmateri

aal wordt door een aantal mensen als een ethische stap 

verder beschouwd, dan onderzoek op proefdieren. Bij in 

vitro fertilisatie (IVF) is altijd sprake van 'restembryo's'23 

Ronald Plasterk omschrijft deze embryo's in het Alge

meen Dagblad als volgt: 'Mensen denken bij het woord 

'embryo' meteen aan iets met handjes, voetjes en een 

schedeltje. Maar wij werken met klompjes van vier cellen. 

Die zijn slechts twee celdelingen verwijderd van sperma. 

Natuurlijk kun je zeggen: in potentie is het leven. Maar dat 

kun je ook zeggen van de inhoud van een gebruikt stuk 

maandverband'.24 

Over de ontologische en morele status van het pre

implantatie embryo bestaan uiteenlopende opvattingen. 

Aan de ene kant van het spectrum staat het conceptiona

lisme, 'het embryo is een persoon' en de 'harde' variant 

van het potentialiteitsargument, 'het embryo moet van

wege de potentie om zich tot persoon te ontwikkelen als 

persoon worden beschouwd' .Aan de andere kant van het 

spectrum staat de opvatting dat het embryo in zijn hoe

danigheid van 'non-persoon' geen enkele morele status 

heeft. Daartussen bevinden zich diverse middenposities. 

Er is daarbij sprake van overlappende consensus: het 

embryo heeft een reële, maar relatieve beschermwaar

digheid.25 De heer Plasterk beschouwt, gezien zijn uit

spraak, het pre-implantatie embryo duidelijk als non-per

soon. Ik sluit me bij zijn redenering aan. Mijns inziens is er 

tevens geen doorslaggevend verschil tussen het doen van 

onderzoek met restembryo's en het doen ontstaan van 

embryo's voor onderzoek. In beide gevallen worden 

embryo's instrumenteel gebruikt en de morele status van 
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de embryo's is identiek. Het verschil in intentie bij de 

bevruchting is betrekkelijk. Het is een misvatting te den

ken dat in het kader van de gangbare IVF-behandeling 

iedere embryo als 'doel op zich' tot stand wordt 

gebracht, het teloorgaan van embryo's is ingecalculeerd.26 

In mijn ogen is het gebruik van menselijk celmateriaal 

voor medisch onderzoek, in de vorm van restembryo's, 

dus veel minder ingrijpend dan het gebruik van een dier. 

Sinds invriestechnieken voor menselijke embryo's -zijn 

ontwikkeld, worden restembryo's in vriezers bewaard 

voor als de bevruchting fout galt. Daarvoor werden ze 

vernietigd. Ik ben wel van mening dat de persoon waar

van het celmateriaal afkomstig is, toestemming moet 

geven voor onderzoeksgebruik. De bestaande wereld

voorraad restembryo's is voldoende voor jarenlang 

onderzoek. De noodzaak om embryo's speciaal voor dit 

onderzoek te 'maken', is vooralsnog niet aanwezig. 

Voor onderzoek naar bijvoorbeeld kanker zijn stam

cellen noodzakelijk. Deze cellen vind je alleen in embry

o's. Het meest veelbelovende alternatief is het gebruik 

van beenmergstamcellen, al is hierover nog weinig 

bekend. Celtransplantatie-therapie kan in de toekomst 

van groot belang zijn voor patiënten met chronische aan

doeningen. 

Als we stamcellen gebruiken om te zoeken naar ver

lichting, bestrijding, of ooit misschien voorkoming van 

ziektes als kanker, dementie en Multiple Sclerose (MS) is 

het dan misschien ooit mogelijk om uit stamcellen hele 

organen te kweken ten behoeve van orgaandonatie? Het 

is moeilijk te voorspellen in welke richting dit onderzoek 

zich zal ontwikkelen. Mocht dit soort toepassingen wer

kelijkheid worden, dan zie ik daar overigens geen enkel 

ethisch bezwaar in. Integendeel, dit soort toepassingen 

zal een hoop menselijk leed kunnen voorkomen (werke

lijk genezing brengen aan bijvoorbeeld nierpatiënten) en 

tijdelijke oplossingen, als kunstmatige hartkleppen, kun

nen vervangen. Er worden bovendien geen andere indivi

duen mee geschaad.Vooralsnog hebben toepassingen als 

deze geen wetenschappelijke basis. 

Inzake transplantatie, is xenotransplantatie een ander 

geliefd onderwerp van discussie. De ethische vraag of 

genetisch gemodificeerde dieren mogen worden gefokt 

ten behoeve van transplantatie van organen voor de 

mens staat daarin centraaLAfgezien van het gegeven dat 
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wetenschappers stellen dat dit soort onderzoek nog in 

de kinderschoenen staat en dat nog vele (veilig

heids)aspecten toepassing ervan in de weg staan27, ben ik 

van mening dat ethische argumenten tegen xenotrans

plantatie nogal zwak zijn. De weerzin van het beeld dat 

op grote schaal genetisch gemodificeerde varkens wor

den gefokt, met als enig oogmerk hun organen te gebrui

ken voor transplantatiedoeleinden, is verwonderlijk. Al 

eeuwen lang worden dieren gefokt ten behoeve van de 

mens. Mogen wij wel een varkenshart eten, maar niet 

transplanteren? Mogen wij wel koeien fokken die buiten

proportioneel veel melk geven, enkel en alleen ten 

behoeve van onze consumptie, maar geen koeienorgaan 

transplanteren naar ernstig zieke mensen? 

Een volgende stap op deze fictieve ethische ladder is 

het kloneren van mensen. Bij de discussie hierover spelen 

de ambities van het nazi-regime tijdens de Tweede 

Wereldoorlog om een 'Arisch Übermensch' te creëren 

een belangrijke rol. De op zichzelf neutrale eugenetica 

heeft daarmee een duidelijk negatieve bijklank gekre

gen.28 De mens tracht al eeuwen lang aangeboren afwij

kingen te verhelpen, dus pogingen ter medische verbete

ring van de erfelijke eigenschappen lijken mij daartoe pre

ventief. 

Kloneren wordt in de volksmond gebruikt voor 

intentioneel klonen. Er bestaat een groot verschil tussen 

therapeutisch kloneren en het kloneren om nieuwe indi

viduen te maken. Therapeutisch kloneren is belangrijk 

voor wetenschappelijk onderzoek.29 Ter illustratie: een 

eicel van de patiënt wordt van de eigen kern ontdaan, 

waarna de kern van bijvoorbeeld een huidcel van deze 

patiënt, in de kernloze eicel wordt overgezet. Hierbij ont

staat een embryo zonder bevruchting. Een elektrisch 

stroomstootje is dan voldoende om de ontwikkeling te 

laten beginnen. Embryonale stamcellen hieruit zijn gene

tisch identiek aan de patiënt waarin ze worden getrans

planteerd. Er vindt dus geen afstoting plaats.30 Therapeu

tisch kloneren kan overigens pas over jaren aan de orde 

zijn. Er is nog veel vooronderzoek nodig. Dit onderzoek 

biedt geweldige perspectieven en, gelijk de redenering die 

ik volg bij onderzoek op embryo's, zie ik geen ethische 

bezwaren. 

In de discussie gaat het voorts om de ethische vraag 

of kloneren van mensen ooit mag worden toegestaan. 
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Het sciencefictionbeeld waarin de maakbare supermens 

kan worden ontwikkeld, die alle cultureel en maatschap

pelijk gewenste eigenschappen bezit (intelligentie, 

schoonheid, fysiek in staat topprestaties te leveren), kent 

geen wetenschappelijke grond. Feitelijk weten wij nog zo 

weinig over deze materie, dat opgepast moet worden dat 

een discussie over de (on)wenselijkheid hiervan, weten

schappelijke ontwikkelingen onnodig belast. 

Met de komst van schaap Dolly in 1997 bleek de 

wetenschap in staat om dieren te kloneren. De eerste 

vraag die hierover opkomt, is wat de toegevoegde waar

de en daarmee het nut is van kloneren met als doelstel

ling nieuwe individuen te maken. Als leek zie ik niet direct 

de bijdrage van kloneren van individuen aan verbetering 

van het leven, het welzijn en de maatschappij. Ik kan mij 

tegelijkertijd voorstellen dat kloneren van dieren toege

voegde waarde kan hebben als middel om kennis te ver

garen over en inzicht te krijgen in verschillende gecompli

ceerde processen, waarmee wel een bijdrage kan worden 

geleverd aan het algemeen welzijn. Het inzichtelijk maken 

van de toegevoegde waarde van kloneren van dieren is 

dus een belangrijke taak van de betrokken wetenschap

pers. 

Uniciteit van het leven is een belangrijke notie in het 

liberalisme. Dit heeft betrekking op de unieke persoon

lijkheid van elk mens, die de vrijheid heeft om zich naar 

eigen inzicht te ontplooien, mits in verantwoordelijkheid 

voor de omgeving. Sommigen stellen dat kloneren hier

mee in strijd is en daarom moet worden verboden. Ik 

begrijp deze redenering niet. Ook op natuurlijke wijze 

ontstaan klonen, een eeneiige tweeling is genetisch iden

tiek. Een eeneiige tweeling, zijn twee natuurlijk totstand

gekomen individuen die zich naar eigen inzicht kunnen 

ontplooien. Een mens is meer dan zijn erfelijke eigen

schappen (naast genotypisch, ook fenotypisch en volgens 

sommigen zelfs archetypisch).31 Ethisch lijkt mij de fictie

ve mogelijkheid mijzelf te kloneren niet direct een pro

bleem, ondanks dat ik - zoals gezegd - het nut, de toege

voegde waarde ervan niet direct zie. Sterker nog: als we 

de redenering van Darwin volgen, staat kloneren gelijk 

aan achteruitgang. 

Mijn kloon zal zich naar alle waarschijnlijkheid totaal 

anders ontwikkelen, dan ik. Een mens gebruikt maar een 

deel van zijn talenten en baseert veel inzichten en keuzes 
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op ervaringen en omstandigheden. Kloneren zal mijns 

inziens dus ook geen gevolg hebben voor de pluriformi

teit in de samenleving. 

Tot slot het Human Genoom Project. Dit project is 

gericht op het beschrijven van al onze genen. Prof. Gert

Jan van Ommen stelt dat dit ons het biologisch equivalent 

levert van de Anatomische Atlas van Vesalius in de 

geneeskunde, of het Periodiek Systeem van Mendelejev in 

de scheikunde. Door het toegenomen inzicht in onze risi

cofactoren kunnen wij, in de woorden van Van Ommen, 

'betere managers van onze gezondheid worden'. leder

een draagt vele erfelijke risico's met zich mee. Als wij 

deze risico's beter kunnen inschatten, kunnen wij door 

aanpassing van onze levensstijl ziekten beter voorkomen. 

Deze ontwikkelingen hebben een grote betekenis voor 

de farmaceutische wetenschap. Medicijnen hebben 

momenteel veel onbegrepen verschillen in werkzaamheid 

en bijwerkingen. Genetische kennis zal een aantal van 

deze verschillen kunnen verklaren. Met deze kennis kun

nen medicijnen in de toekomst veel meer op de persoon 

worden toegesneden, waardoor een grote therapeuti

sche meerwaarde kan ontstaan. 

Als wij in staat zijn om risico's op ziekten beter te 

voorspellen, zal tegelijkertijd onderzoek naar 'hoe deze 

ziekten te voorkomen', worden geïntensiveerd. Levens

stijladviezen spelen daarin een grote rol, maar ook de 

preventieve geneeskunst kan daarmee een hoge vlucht 

nemen. Dit opent nieuwe perspectieven voor het far

maceutisch onderzoek. Anderzijds zal, indien gezonde 

mensen preventief medicijnen gaan slikken om bepaalde 

ziekten te voorkomen, dat een enorme verschuiving 

betekenen in het beroep dat op de gezondheidszorg 

wordt gedaan en de kosten die dit met zich meebrengt. 

Het steeds beter kunnen bepalen van risico's op ziekten 

heeft ook gevolgen voor de verzekerbaarheid tegen ziek

ten van mensen. Ook al moet direct het voorspellend ver

mogen hiervan worden gerelativeerd. Men zal niet meer 

kunnen aangeven dan de potentiële aanleg voor een ziek

te. leder mens draagt vele, verschillende risico's met zich 

mee en het meer inzichtelijk krijgen van al deze risico's zal 

uiteindelijk ieder mens onverzekerbaar maken. Met de 

komst van een ziektekostenverzekeringsplicht, met daar

aan gekoppeld een acceptatieplicht voor zorgverzeke

raars, zal dit geen onderwerp meer zijn van grote zorg. 
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Ook is het werkgevers verboden een medische keuring 

van sollicitanten te vragen, tenzij voor een goede 

beroepsbeoefening bepaalde fysieke kwaliteiten onont

beerlijk zijn. Daarmee zal de toenemende kennis van 

genetische aanleg voor ziekten evenmin een bedreiging 

voor de ontplooiingsmogelijkheden van mensen vormen. 

Een veel belangrijker punt van aandacht acht ik de 

groeiende, beklemmende invloed van de 'levensstijl inqui

sitie'. Ook zonder een groot inzicht in de gevolgen van 

bepaald risicovol gedrag van mensen die daarvoor gene

tisch bevattelijk zijn, zijn een aantal relaties tussen gedrag 

en gezondheid bekend. Dat roken slecht is voor de 

gezondheid en kanker kan veroorzaken is aangetoond. 

Dit wil overigens niet zeggen dat alle rokers kanker zul

len krijgen en niet-rokers daarvan verschoond blijven. 

Het vreemde is dat tegenstanders van ziektekostenpre

miedifferentiatie op basis van de gezondheid en leeftijd 

van mensen, zich vaak voorstander tonen van premiedif

ferentiatie op basis van levensstijl. Ik zie hierin een 

gevaarlijke 'glijbaan', die uiteindelijk grote consequenties 

kan hebben voor de (keuze)vrijheid van mensen en het 

recht om zelf over het eigen lichaam en de eigen geest te 

beschikken. 

De discussie concentreert zich, wonderlijk genoeg, 

op roken van tabak. Wat te denken van heroïne-, cocaïne

en ander drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik, het 

onveilig vrijen, het ongezond eten, het meer dan 80 uur 

per week werken, stress, het beoefenen van blessurege

voelige sporten, het in het geheel niet sporten en ga zo 

maar door. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun 

eigen gedrag en dragen daar grotendeels zelf de gezond

heids- en andere consequenties van. Verwerking van risi

covol gedrag in de ziektekostenpremie is echter onge

wenst. Stel, ziektekostenverzekeraars zijn in staat niet 

selectief te kunnen berekenen wat de financiële conse

quenties van een onnoemelijke diversiteit van levensstij

len zijn (genetische aanleg, interactie van gedrag, enzo

voorts)32. En stel, zij mogen dit vertalen in de premie. Dan 

zullen zij hun verzekerden moeten controleren op 

gedrag. Dit alleen al vergt een enorm apparaat van 'Big 

Brother'-achtige proporties, tast de privacy van mensen 

op een grove manier aan en is dus zeer ongewenst. Ver

zekeraars schrijven in dat geval met de premiestelling van 

de ziektekostenverzekering, een groot deel van de (min-
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der draagkrachtige) mensen voor hoe te leven. Om risi

coselectie tegen te gaan, verplichten wij immers iedereen 

zich tegen ziektekosten te verzekeren, ontnemen mensen 

daarmee die keuze en verplichten hen tot het betalen van 

de premie. 

De aantasting van het zelfbeschikkingsrecht van men

sen is hiermee veel fundamenteler dan de voordelen van 

'het nemen van de financiële verantwoordelijkheid van 

eigen gedrag', voor zover men daarin al inzicht heeft. 

Zowel overheid, als zorgverzekeraars mogen daarin op 

deze wijze geen stem krijgen. Alleen de politiek kan 

besluiten dat bepaald gedrag dusdanig gevaarlijk is voor 

een individu, of zijn omgeving, dat het wordt verboden. 

Vooralsnog is dit met name het geval indien gedrag direct 

negatieve effecten heeft voor de omgeving (te hard rijden 

mag niet, heroïnegebruik wel). De overheid controleert 

dat (veelal de politie) en de overtreder wordt vervolgens 

door de rechter bestraft. Indien gedrag niet strafbaar is, 

moet de burger ervan uit kunnen gaan dat het is toege

staan. 

zien, tegemoet te komen aan de (kinder)wens van indivi

duen. 

Wetenschappelijke 'cowboys' die deze techniek in dit sta

dium willen toepassen op mensen en mensen die zich 

daarvoor bewust lenen, zijn mijns inziens egoïstisch en 

onethisch bezig. Er is slechts oog voor het eigenbelang en 

er wordt geen enkele rekening gehouden met de levens

omstandigheden en het welzijn van het (potentiële) ge

kloneerde kind. In de reguliere geneeskunst moeten nieu

we geneesmiddelen en andere therapieën, voordat ze op 

patiënten worden toegepast, een zwaar traject doorlo

pen waarin onder meer de veiligheid en therapeutische 

waarde worden getoetst. Dat is de weg die in ieder geval 

ook met kloneren moet worden gegaan. De gevolgen van 

het in dit stadium toepassen op mensen van deze nieuwe, 

risicovolle techniek, waarover nog zoveel onbekend is, 

laten zich raden. Het zal terecht felle reacties oproepen 

en de wetenschappelijke ontwikkelingen belemmeren in 

plaats van verder helpen. 

Door toenemende genetische kennis kan het individu C 0 N CL US l E 

zelf een 'betere manager van zijn gezondheid worden'. Er bestaan onder meer religieuze, culturele en traditione-

Met deze kennis kan het individu zelf beter inschatten Ie kaders die men kan hanteren bij de beoordeling van 

welke risico's hij loopt met zijn levensstijl. De meeste wat wel en niet de (ethische) grenzen zijn van de toepas-

mensen willen niet echt ziek worden en zullen geneigd singen van biotechnologie. Het liberalisme ontbeert vast-

zijn hun gedrag aan te passen, als zij met een verhoogd staande kaders, zoals de Koran of de Bijbel, maar heeft 

risico worden geconfronteerd. De vrijheid van mensen wel uitgangspunten die de gedachten over toepassing van 

om keuzes te maken die hun eigen gezondheid betreffen, nieuwe technologieën ordenen. Liberalen hechten in zijn 

is een belangrijk recht. Met de toenemende kennis over algemeenheid veel waarde aan de totstandkoming van 

de relatie tussen genetische aanleg en gedrag wordt deze beslissingen op basis van vrije discussies en demoerati-

bescherming van het zelfbeschikkingsrecht van de vrije sche procedures. Democratisch gecontroleerde samenle-

mens, steeds belangrijker. vingen, waarin de verschillende machten elkaar in even-

Er zijn wetenschappers en artsen die reeds hebben wicht houden en mensen gelijkwaardig zijn, vormen een 

aangekondigd van start te willen gaan met het kloneren belangrijke garantie tegen machtsmisbruik. In zo'n samen-

van mensen, ondanks het gegeven dat kloneren grote risi- leving is informatieoverdracht de basis van een goede 

co's kent en nog lang niet veilig is bevonden.33 Bij dier- besluitvorming, opdat de samenleving betrokken blijft en 

proeven is gebleken dat veel klonen niet (over)leven, niet 'meegroeit' in de ontwikkelingen. De overheid heeft de 

gezond en misvormd zijn. De klonen die het wel hebben belangrijke taak dit te bevorderen. 

overleefd, blijken allerlei complicaties te hebben. Voor- Voorts staat het vooruitgangsoptimisme dat de libe-

standers van het kloneren van mensen in dit stadium zul- rale stroming kenmerkt voor mij centraal. Het belang van 

len stellen dat 'waar gehakt wordt, spaanders vallen'. De wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en 

snelste wijze om meer te weten te komen over kloneren, het goede dat deze ontwikkelingen ons hebben gebracht, 

is om het op grotere schaal te doen (al doende leert wordt daarmee onderkend. Interventie door de over-

men). Ook stelt men hiermee in een behoefte te voor- heid, het sturen, beperken, of zelfs stoppen van 
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wetenschappelijk onderzoek, mag slechts in uitzonderlijke 

gevallen en moet derhalve zwaar worden onderbouwd en 

getoetst. Het gevaar van een fijnmazige sturing en continue 

aanpassing van regelgeving zorgt bovendien voor veel 

onzekerheid in het veld, maakt de overheid inconsistent en 

dus onbetrouwbaar en in de praktijk zal blijken dat regel

geving snel zal zijn achterhaald en nieuwe ontwikkelingen 

te snel worden ingeperkt. De overheid moet zich derhalve 

beperken tot het scheppen van kaders en heeft vooral en 

in de eerste plaats tot taak een goed en stimulerend 

onderwijs- en onderzoekski i maat te scheppen, waarin cre

ativiteit en innovatie tot volle wasdom kunnen komen en 

toepassing van (getoetste) innovaties die een meerwaarde 

hebben, wordt bevorderd. Daarbij is het creëren van een 

goed investeringsklimaat een voorwaarde. 

Andere belangrijke liberale uitgangspunten in deze, 

zoals het zelfbeschikkingsrecht, de keuzevrijheid en de 

integriteit van het menselijk lichaam en de menselijke 

geest, zijn van belang in de beoordeling van de conse

quenties van (technologische) ontwikkelingen en toepas

sing daarvan. Deze uitgangspunten zijn echter niet abso

luut, kennen grenzen en (praktische) beperkingen. De 

vrijheid van de één beperkt de vrijheid van de ander. We 

accepteren, bijvoorbeeld, de inbreuk op de integriteit van 

het lichaam van een verdachte van een ernstige misdaad, 

beperken het zelfbeschikkingsrecht door de 'pil van 

Drion' te verbieden en moeten het belang van het onge

boren kind (dat immers zelf nog geen stem heeft) mee

wegen in het al dan niet toelaten van nieuwe technie

ken.34 Waar deze grens precies ligt, is niet altijd even hel

der en gedeeltelijk afhankelijk van de ontwikkelingen. 

Desalniettemin zijn dit liberale uitgangspunten die keer 

op keer zwaar moeten wegen in afwegingen om iets wel 

of niet te doen, of toe te staan. 

Verdraagzaamheid en pluriformiteit zijn, in de context 

van dit artikel, tevens belangrijke liberale waarden. Som

migen vrezen dat biotechnologische toepassingen daar

voor een bedreiging kunnen zijn. Mocht iedereen vanaf 

dit moment besluiten tot kloneren in plaats van copule

ren, zelfs dan zal daarmee de pluriformiteit niet afnemen, 

maar gelijk blijven. 

Ook vandaag de dag is het mogelijk om zwangere vrou

wen te screenen op de eventuele aanwezigheid van een 

aantal handicaps bij het ongeboren kind. De vrouw heeft 
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zelf de keuze hier al dan niet gebruik van te maken en dat 

moet zo blijven. Enige jaren geleden heeft een zwaar 

gehandicapte jongen zijn ouders voor de rechter 

gedaagd, omdat zij hem geboren hebben laten worden. 

Anderen hebben angst dat het besluit een gehandicapt 

kind wel geboren te laten worden, hen kwalijk zal worden 

genomen door de samenleving. Deze dilemma's zijn inhe

rent aan toenemende kennis. Vooruitgang zal een aantal 

ziekten en dilemma's opheffen, maar er zullen nieuwe 

voor in de plaats komen. Het is en zal altijd zaak blijven, 

hiermee verstandig om te gaan. Er zullen altijd zwakkeren 

in de samenleving bestaan, die een beroep doen op onze 

solidariteit en verdraagzaamheid. Bescherming van hen 

die dat nodig hebben is een kenmerk van een beschaafde 

samenlevingVerdraagzaamheid en tolerantie maken daar

van onderdeel uit. 

Mensen worden voortgedreven door het intrinsieke ver

langen hun lusten (pleasure) te vergroten en hun lasten 

(pain} te verkleinen 35. Deze legitieme drijfveer ligt aan de 

basis van veel handelingen (nutsmaximalisatie), waarvan 

wetenschappelijk onderzoek er één is. Gelukkig maar! 

NOTEN 

Commissie Terlouw, op 12 januari 200 I geïnstalleerd 

door minister Brinkhorst van Landbouw, start publie

ke debat op 25 juni 200 I, voor meer informatie: 

www.etenengenen.nl. 

2 Tijdelijke Adviescommissie Kennisinfrastructuur 

Genomics, ingesteld door minister Hermans van 

Onderwijs en Wetenschappen, 25 oktober 2000. 

Genomics: het bestuderen van erfelijke informatie op 

genoomniveau, het onderling vergelijken van geno

men en het daaruit afleiden van de functies van de 

diverse genen. 

3 Forum Genetica, Gezondheid en Gezondheidszorg, 

ingesteld voor een periode van twee jaar door minis

ter Borst-Eilers van Volksgezondheid, 22 maart 200 I. 

4 Geschrift 80, Gentechnologie, een liberale visie, D.J.D. 

Dees, GA van der List, E.G.Terpstra, Prof. Mr. B.M. 

Teldersstichting, Den Haag, 1994. 

5 februari 200 I, Natuur historisch museum Naturalis, 

Bio Science park te Leiden, het verslag van deze bij

eenkomst is te vinden op: www.VVD.nl, onder het 

kopje 'teksten'. 
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6 ICT: informatie en communicatie technologie. 

7 Samenwerking tussen biotechnologie en informatica 

bijvoorbeeld, waar softwarespecialisten en biotech

nologen samenwerken aan nieuwe programma's 

waarmee op een efficiënte manier de eiwitstructuren 

uitgevouwen kunnen worden, met als doel compu

ters sneller te maken. 

8 Stamcellen bevinden zich alleen in embryo's en zijn cel

len die zich nog alle kanten op kunnen ontwikkelen. 

Kloneren is intentioneel klonen. Klonen, niet-geslach

telijk voortplanten; Wolters' woordenboek Neder

lands Koenen 28ste druk. 

9 In Nederland is wetenschappelijk onderzoek op 

restembryo's toegestaan. Op het tot stand brengen 

van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek rust 

een verbod voor de komende 3 tot 5 jaar. 

I 0 Time, 13 augustus 200 I, vol. 158 no. 7. 

I I Aldous Huxley, 1932. 

12 George Orwell, 1948. 

13 Deze borden zijn verwijderd. Greenpeace geeft op de 

site www.greenpeace.nl overigens op een meer seri

euze wijze haar standpunt weer over 'genetische 

manipulatie'. 

14 Manipulatie, o.a.: 'bedrieglijke methoden', manipule

ren, o.a.: 'goochelen met minder gepaste middelen'; 

Modificatie, o.a. 'wijziging door uitwendige omstandig

heden ontstaan en niet erfelijk', modificeren, o.a. 'ver

anderen, een enigszins andere vorm geven';Wolters' 

woordenboek Nederlands Koenen 28ste druk. 

IS Voor meer informatie: zie het verslag op 

www.WD.nl, of vraag het verslag op bij het algemeen 

secretariaat van de WD. 

16 Dr.Aian McHughen, hoogleraar biologie aan de univer

siteit van Saskatchewan, Canada; Trouw 23 juni 200 I . 

17 Een gen is de drager van het erfelijk materiaal van een 

levend organisme. Een gen is een stukje DNA. 

18 DNA is in iedere cel de chemische stof waarin de 

informatie voor de levensprocessen (de erfelijke 

eigenschappen) is neergelegd. Het is een blauwdruk 

voor het leven in de cel. 

19 Professor dr. Sjef Smeekens, hoogleraar moleculaire 

plantfysiologie aan de Universiteit van Utrecht; 

Natuur neemt soms vreemde stappen; Maatschappij

belangen, januari/februari 200 I. 
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20 Sinds enkele decennia voegen fabrikanten enzymen 

toe aan waspoeders. Door de micro-organismen 

genetisch aan te passen, kunnen hun enzymen nieuwe 

dingen. Om te voorkomen dat genetisch gemodifi

ceerde micro-organismen in de natuur terechtko

men, worden apparaten gebruikt waarin micro-orga

nismen bij hoge temperaturen worden gedood voor 

ze het pand verlaten. 

21 Vergelijk de discussie die enige jaren geleden in 

Nederland heeft plaatsgevonden over toevoeging van 

fluoride aan het drinkwater. Recent werd een soort

gelijk idee in discussie gebracht: de toevoeging van 

foliumzuur aan het drinkwater. 

22 EMEA, European Medicines Evaluations Agency Far-

macovilance. 

23 In vitro fertilisatie is kunstmatige bevruchting. 

24 AD Magazine, 6 januari 200 I. 

25 Dr. Guido de Wert, ethicus bij het instituut voor 

Gezondheidsethiek te Maastricht, 'Humane embryo

nale stamcellen: een ethische reflectie', Informatieve 

bijeenkomst Embryonale stamcellen, oktober 2000. 

26 'Ibidem'. 

27 Aan xenotransplantatie kleeft het risico dat zich een 

'cross species' infectie voordoet en dat via de ont

vanger van het transplantaat en diens directe omge

ving zelfs de volksgezondheid wordt bedreigd. Dit 

risico vormt een ethische drempel voor trials, 'zie ibi

dem'. 

28 Eugenetica, wetenschap die de invloeden bestudeert 

welke de erfelijke eigenschappen van de mens kunnen 

verbeteren;Wolters' woordenboek Nederlands Koe

nen 28ste druk. 

29 Therapeutisch kloneren is bedoeld om embryonale 

stamcellen te isoleren. 

30 Mw. dr. Christine Mummery, Onderzoeker Nederlands 

Instituut voor Ontwikkelingsbiologie te Utrecht, 

'Humane embryonale stamcellen: geschiedenis en 

stand van zaken', Informatieve bijeenkomst Embryo

nale stamcellen, oktober 2000. 

3 I Genotypisch: bepaald door het gehele samenstel van de 

erfelijke factoren van een levend wezen; fenotypisch: 

bepaald door alle eigenschappen en kenmerken, zowel 

de geërfde als de door het milieu gevormde van een 

levend wezen; archetypisch: bepaald door oervorm/ 
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oerbeeld/standaardvoorbeeld van een levend wezen. 

32 Voor de goede orde, dat kunnen zij niet. Het 'recht 

van het gelijk' is vaak pas generaties later eventueel 

en op onderdelen duidelijk. 

33 Waaronder de Italiaanse arts Severino Antinori en de 

Amerikaanse arts Panos Zaros. 
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34 Pil van Drion: zelfmoord pil. 

35 Jeremy Bentham ( 1748-1832). 

Mw drs. E/. Schippers is secretaris gezondheidszorg bij de 

vereniging VNO-NCW 

167 



VERLOSSING EN VERBINDING 
NEDERLAND, DE CARIBEN EN EUROPA 

THEO KORTHALS ALTES 

De verbintenis met de (vroegere) overzeese 

gebiedsdelen is voor Nederland een blok aan het 

been en is, met name in het kader van een geza

menlijke Europese opstelling, dringend aan herij

king toe.Theo KorthalsAites pleit voor een duide

lijk en open beleid met een tweeledige doelstel

ling: enerzijds een verlossing van de Nederlandse 

(financiële) verantwoordelijkheid en anderzijds 

een nieuwe verbinding door de relatie met de 

overzeese rijksdelen (en Suriname) vanuit een 

schone lei opnieuw in te vullen. 

INLEIDING 

Aan het begin van de 21 ste eeuw is Nederland nog steeds 

verbonden met zijn 20ste eeuwse (voormalige) koloniën in 

de West. Die verbintenis is er voor ons tegen wil en dank. 

Voor de betrokken (ei-)landen is die verbintenis er omdat 

zij niet anders kunnen. Dat is het bizarre resultaat van 50 

jaar dekolonisatie. 

Op dezelfde wijze onderhouden onze mede-Europese 

metropolen Londen en Parijs hun betrekkingen met een 

gevarieerde, maar kleine hoeveelheid Caribische entitei

ten. Ik betrek hierbij omwille van de sociale en economi

sche samenhang aldaar ook de Guyana's (Brits en Frans 

Guyana, alsmede Nederlands Guyana, ofwel Suriname). 

Is, met het verder één worden van Europa, ook het 

geheel van zorgen en verantwoordelijkheden in de hier 

genoemde gebieden in de West een toenemend Europese 

kwestie? Er bestaat reeds enige tijd een intergouverne

menteel beleid maar dat richt zich voornamelijk op de 

financiële ondersteuning aan alle (vroegere) rijks- of 

gebiedsdelen overzee. Dit geschiedt in het kader van de 

zogenoemde LGO-regeling (Landen en Gebieden Over

zee). Maar op Europees politiek niveau, dat wil zeggen op 

communautair niveau, ontbreekt tot nu toe een beleid dat 
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zich ook richt op de politieke en culturele betrekkingen. 

Europa heeft als zodanig ook niet veel belang bij het Cari

bisch gebied en de Guyana's. Althans, dit kon tot dusver 

worden gezegd. Er is misschien zelfs een 'negatief belang': 

liever niet te veel last of medeverantwoordelijkheid voor 

zaken die de betrokken landen beter zelf kunnen afdoen 

(c.q. waarvoor zij beter zelf de rekening kunnen betalen). 

Het is allemaal al moeilijk genoeg. 

POSITIE VERENIGDE STATEN 

Ondertussen bewaken de Verenigde Staten het leeuwen

deel van de Caribische belangen. Ook hier in eerste in

stantie meer met een weinig opwekkende invalshoek: het 

bedwingen van onmiddellijke veiligheidsrisico's (Cuba, 

Haïti) en het vervullen van een onvermijdelijke politie rol, in 

het bijzonder in de strijd tegen het drugsverkeer.Vooral in 

die rol maken de Verenigde Staten op gezette momenten 

dankbaar gebruik van de Europese aanwezigheid (bijvoor

beeld: Curaçao/Aruba als luchtmachtbasis voor doelen in 

Latijns- en Midden-Amerika, zie verderop) en verwachten 

de Verenigde Staten ook dat de betrokken Europese lan

den zich hieruit niet schielijk terugtrekken. Het meer dan 

tien jaar geleden door de Verenigde Staten onder President 

Bush sr. opgezette CBI (Central Basin lnitiative) was een 

vorm van exportsteun aan de Caribische landen met een 

breder politiek motief- namelijk: bevorderen van politieke 

stabiliteit in de regio - maar deze regeling leidt een armza

lig bestaan voornamelijk door de beperkte kwaliteit en 

hoeveelheid van de exportproducten van de Caribische 

landen zelf. 

De Cariben staan al met al niet hoog op de Atlantische 

agenda, maar zij vormen desondanks een gevoelig gebied. 

'Cuba' was in de afgelopen jaren de belangrijkste factor in 

de verbrokkeldheid en economische inertie van de Caribi

sche entiteiten.Aan het isolement van Cuba zal spoedig, zo 
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mag men verwachten, een eind komen. De Verenigde Sta

ten hoeven hiervoor slechts een formule te vinden die alle 

partijen behoedt van gezichtsverlies. Dat zal, hoe eenvou

dig het ook lijkt, overigens geen gemakkelijke opgave blij

ken getuige de sterk eigenzinnige positie die de VS hierin 

de laatste decennia heeft ingenomen. Andere Caribische 

brandhaarden, met name Ha'1ti en Jamaica, vormen geen 

groot internationaal risico en zij zullen vroeg of laat in de 

gang naar 'normalisering' volgen. Op het moment dat dit 

gebeurt zullen de verhoudingen in en rond de Cariben wel 

eens drastisch kunnen veranderen. In haar nog onbekende 

toekomstige gedaante zal Cuba zonder twijfel een meer 

prominente rol willen spelen als grote broer temidden van 

kleine zusjes, bijvoorbeeld in de Caricom, een tot nu toe 

vrij zwak economisch verband van de Caribische landen. 

DE CARIBEN IN DE WERELDECONOMIE 

Wat zijn de economische vooruitzichten van de landen in 

het Caribisch gebied? Globalisering in combinatie met 

'continentalisering' van de wereldeconomie(ën) heeft de 

meeste industrieën en diensten van de eilanden, behalve 

het toerisme, geheel of nagenoeg geheel obsoleet gemaakt. 

Niettemin treft marginalisering van de Caribische econo

mieën de eilanden weliswaar gestaag maar niet in gelijke 

mate. Sommige eilanden varen redelijk wel dankzij meer 

voortvarend beleid op het gebied van toerisme, of - als 

alternatief - dankzij hun bescheiden welvaartspretenties. 

De Antilliaanse eilanden (en op afstand ook Aruba) combi

neren aanzienlijke welvaartspretenties met een desastreus 

economisch beleid. Dat maakt de verlegenheid op Euro

pees niveau vaak zo pijnlijk. De hoge toon waarmee de 

politici van Willemstad in Brussel enkele jaren geleden 

pleitten voor het voortduren van de LGO-regeling (gunsti

ge invoercondities voor bewerkte voedingsmiddelen waar

onder rijst en suiker) staat in schril contrast met de vele 

miljoenen Europese ontwikkelingsguldens die de eilanden 

onbenut laten, onder meer door gebrekkige projectont

wikkeling. Welk belang hebben zij dan eigenlijk, zo vroeg 

men zich in Brussel af. 

Er zijn in het gebied ook lichtpuntjes zoals de offshore 

op de Kaaiman Eilanden en Nassau alsook de transportin

dustrie op enkele andere locaties zoals Trinidad (Port of 

Spain). Concurrentie vanuit het toekomstige Cuba (toeris

me, zakelijke diensten) wordt gecompenseerd door markt-
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groei in Cuba. Dit is ook voor de Europese landen niet 

oninteressant. En het zou Nederland sieren wanneer de 

Antillen (inclusief Aruba) alle steun blijven krijgen om hun 

rol als financiële haven (fiscaal aantrekkelijk vermogensbe

heer) overeind te houden. 

Per saldo zal, uitgaande van de ontwikkelingen tot nu 

toe, de zelfstandige economische veerkracht van de eilan

den in de Cariben in de komende decennia echter verder 

afzwakken. Zij liggen buiten de grote transportroutes, hun 

diensten kunnen nooit een 'global competitive' schaal 

bereiken, hooguit in heel specifieke markten, het toerisme 

blijft groeien maar is wispelturig qua bestemmingen. 

COMMUNAUTAIR BELEID 

Zoals gezegd bestaat op Europees niveau (nog) geen beleid 

met betrekking tot de Caribische eilanden. Het is intergou

vernementeel beleid, voornamelijk gericht op steunverle

ning. Die situatie zal gezien het voorgaande ongetwijfeld 

veranderen. Men zal in Brussel één lijn willen trekken, in elk 

geval op (geo-)politiek niveau. Dit gaat vroeg of laat gebeu

ren. Dit onder druk van de verdere marginalisering van de 

eilanden (niet alleen economisch maar ook sociaal) en 

onder druk van de Amerikaanse landen die van Europa zul

len verlangen dat het zich niet aan de opvang van de gevol

gen hiervan onttrekt. 

Nederland zal in dit proces haar eigen rol moeten spe

len. Geo-politiek: meewerken aan een Europees beleid met 

betrekking tot de Cariben alsook het mede zorgdragen 

voor een consistent Europees 'buitenlands' beleid ten 

opzichte van de belangrijkste (Latijns-)Amerikaanse landen 

als het gaat om de eigen Europese belangen. In elk geval zal 

een aantal vragen op Europees niveau beantwoord dienen 

te worden. Bijvoorbeeld welke eisen moeten worden 

gesteld aan de Verenigde Staten en een aantal naburige 

Latijns-Amerikaanse landen? Accepteert Europa ook op 

langere termijn een houding van de Verenigde Staten zoals 

zij die tot nu toe innamen ten aanzien van Cuba? Welke 

veiligheidsafspraken dienen te gelden. Vanuit welk perspec

tief worden de Caribische entiteiten ondersteund - of niet? 

En als onderwerp van Europese politiek: de gestage migra

tie vanuit de eilanden naar Europa, zoals de recent sterk 

gestegen toestroom van Antilliaanse Nederlanders naar 

ons vasteland. Zijn (verdere) beperkingen, ter bescherming 

van de integriteit van de Schengen-landen, noodzakelijk? 
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Mijns inziens zal in de Nederlandse context een generieke 

beperking dienen te worden geïntroduceerd die makkelij

ker te controleren is dan de ingewikkelde, en oneigenlijke, 

beperking op grond van onderwijs of (gebrek aan) Neder

landse taal. Praktischer lijkt mij de verblijfsmogelijkheden in 

Nederland/Europa te beperken tot die rijksgenoten die 

aantoonbaar in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Het 

Statuut garandeert niet het welvaartsniveau van de rijksde

len dus ook niet van individuele rijks- (of land-)genoten. 

Het is onwaarschijnlijk dat Europa op communautair 

niveau dezelfde verantwoordelijkheid wil nemen als nu 

Nederland voor zijn aandeel in de Cariben. Een Europees 

beleid op dit terrein zal aanzienlijk afstandelijker (moeten) 

zijn, zoals dat van Engeland ten aanzien van het merendeel 

van haar overzeese betrekkingen. De Engelse cultuur 

bevordert als het ware uit zichzelf die relativering. Londen 

is meer pragmatisch, minder fundamenteel in haar benade

ring dan Den Haag - en onze rijksgenoten zelf! - en de Brit

ten laten tal van zaken onbesproken al was het maar om 

geen overspannen verwachtingen te wekken. Wij doen dat 

wel: uit principe, uit goede zorg en uit ijdelheid. Onze 

teleurstellingen met de 'West' zijn vaker het gevolg van ons 

eigen enthousiasme voor de eilanden dan van onvervulde 

afspraken met hun politici. De Fransen zijn op hun beurt 

net zo pragmatisch als de Engelsen, hetzij door zich totaal 

afzijdig te houden dan wel door complete incorporatie als 

'departement' van hun overzeese insulaire erfenissen.Ver

gelijk de situatie op het Franse deel van St. Maarten: geen 

gezeur, Parijs bepaalt (en betaalt net zoveel als Den Haag, 

doch met minder gedoe). Dit soort voorbeelden geeft op 

de Nederlandse eilanden wel eens aanleiding tot de roep 

om incorporatie van de Antillen als Nederlandse provincie. 

Een optie die misschien, op zuiver rationele gronden, niet 

onmiddellijk hoeft te worden afgewezen, maar die in de 

gegeven historische context mijns inziens niet relevant is. 

Het belang van de Europese landen ieder voor zich bij 

de eilanden is verwaarloosbaar, maar de medeverantwoor

delijkheid voor een niet stabiel te krijgen reeks van wille

keurige eilanden in de West is op communautair niveau 

toch wel een meetbare financiële en politieke grootheid. 

Niemand anders zal zich daadwerkelijk om die eilanden 

bekommeren. De deuren van het handelsgebied de 'Ameri

ka's' schuiven al zoetjes aan dicht:'Aan U, Europa: de Cari

ben.' Daarover zal Europa met de Verenigde Staten een 
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goede verstandhouding moeten zien te krijgen. Een voor

beeld daarvan is het eerder genoemde gebruik door de 

Verenigde Staten van de Antillen (Curaçao en Aruba) als 

basis voor luchtverkenningen in de regio (in het bijzonder 

gericht op drugsverkeer). De Verenigde Staten zouden dit 

niet hebben gedaan zonder de zekerheid van de Neder

landse aanwezigheid en statutaire eindverantwoordelijk

heid op het gebied van veiligheid en criminaliteitsbestrij

ding. De desbetreffende overeenkomst (het zogenaamde 

FOL-verdrag) riep bij politici in Den Haag onmiddellijk de 

zorg op over een mogelijke betrokkenheid van Nederland 

bij eventuele militaire acties van de Verenigde Staten in de 

regio. Het verdrag zelf voorziet echter in nadrukkelijke 

beperkingen (de Verenigde Staten mogen de basis niet 

gebruiken voor strijd tegen guerrilla's et cetera). Maar het 

is duidelijk dat de Verenigde Staten de veiligheidskwestie in 

de Caribische regio toch minstens ook zullen zien als een 

zaak van Europees belang (wij vormen immers een niet 

geringe afzetmarkt voor drugs en hebben daarmee even

zeer belang bij het terugdringen hiervan c.q. van de drugs

criminaliteit) zodat - als puntje bij het paaltje komt - wij 

niet zullen mogen weglopen als de situatie onverhoopt 

escaleert. 

In het verlengde hiervan ligt het voor de hand dat de 

positie van de Europese Unie weliswaar gekenmerkt zal 

blijven door afstand, maar dat zij op cruciale punten meer 

prominent zal worden, in het bijzonder op het gebied van 

defensie/veiligheid en justitie (drugsverkeer, overflow van 

criminaliteit, witwaspraktijken). Dit zijn in de praktijk sterk 

samenhangende thema's. Indirect betekent dit ook de blij

vende zekerstelling van minimaal toereikende primaire 

voorzieningen (gezondheid en onderwijs). De rest zal een 

kwestie blijven van de eilanden zelf, c.q. van hun betrekkin

gen met de eigen 'metropolen'. 

WEERSLAG OP HET NEDERLANDSE 

'ANTILLENBELEID' 

De bovenstaande overwegingen zijn even goed van beteke

nis voor 'ons' beleid in Den Haag als voor 'hun' beleid in 

Willemstad en Oranjestad (Nederlandse Antillen en 

Aruba). Tot nu toe is de Europese dimensie in het Neder

lands beleid overzee niet bij uitstek zichtbaar geweest. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat de aandacht tussen de 

hoofdsteden van ons Koninkrijk nog volop wordt opgeëist 
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door de vele onopgeloste 'interne' problemen op finan

cieel, economisch, sociaal en bestuurlijk gebied. Problemen 

van gisteren, zou men moeten zeggen. 

Helaas zijn echter verschillende van die problemen 

onopgelost gebleven juist vanwege het perspectief dat 

hierboven is geschetst. De eilanden van het Koninkrijk 

ondervinden nadrukkelijk de invloed van de structurele 

economische erosie die het gehele gebied (vroeg of laat) 

treft. De 'Amerika's' vormen steeds meer een gesloten 

blok (de Caribische eilanden staan, voornamelijk door 

eigen toedoen, aan de zijkant). Pogingen tot samenwerking 

in de regio (CARICOM) hebben geen duurzaam verster

kend effect: de eilanden zullen steeds meer onderling con

current zijn in de strijd om de wispelturige, kritische 

wereldtoerist of cruiseganger. 

Vooral de jaren negentig werden gekenmerkt door 

een grote verspilling van kansen (met name op het gebied 

van telecommunicatie en distributie).Andere locaties in de 

regio hebben van de marktmogelijkheden inmiddels ruim

schoots gebruik gemaakt. Ik ga hier niet in op de oorzaken 

van deze tamelijk treurige situatie. Maar het feit dat in het 

Caribisch gebied als geheel het toerisme de laatste jaren 

met ongeveer I 0 tot 20 procent groeide en op de Antillen 

(behoudens Aruba) stationair is gebleven en zelfs daalde, 

maakt duidelijk dat hier niet alleen sprake is van externe 

factoren. Men zou ook kunnen stellen dat de andere eilan

den hun - vroegere - achterstand ten opzichte van de sterk 

ontwikkelde Nederlandse eilanden hebben ingehaald, doch 

dit laat onverlet dat mogelijkheden voor expansie van het 

toerisme, met name op Curaçao, toch hoofdzakelijk onbe

nut zijn gebleven door interne oorzaken: gebrekkig 

management - inclusief het management van de publieke 

belangen - en achterblijvend ondernemerschap. 

Ook het Nederlands belang ten aanzien van de Caribi

sche landen is tot dusver primair defensief: geen af

breukrisico als gevolg van de onvermijdelijke binding met 

de eilanden (pro memorie: Suriname!). Maar is dat werke

lijk alles? Bieden de eilanden ons als Nederland iets van 

zodanig unieke waarde dat wij ook daarom de band moe

ten aanhouden? Naar ik meen is hiervan inderdaad geen 

sprake. Dit ondanks de vele pogingen tot investeringsbe

vordering, of juist gezien de barre resultaten hiervan. Het is 

vooral aan hun filantropie en beleefdheid te danken dat 

bepaalde investeerders niet al na korte tijd zeggen: laat 
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maar zitten. Uiteindelijk moet hun inspanning toch ren

dement opbrengen. De Antillen beroepen zich daarbij 

maar al te graag op achterhaalde 'voordelen'. Met name de 

gepropageerde 'springplankfunctie' van de Antilliaanse ei

landen tussen Nederland en Latijns-Amerika is achterhaald 

omdat Nederlandse bedrijven goed in staat bleken te zijn 

rechtstreekse kanalen te ontwikkelen naar het Latijns

Amerikaanse continent2
• De 'tussenhaven functie' is even

eens nagenoeg volledig overbodig geworden door de capa

citeit van de schepen en vliegtuigen op de grote interconti

nentale routes. 

Het belang van de eilanden bij een sterke band met 

Europa (Nederland) is daarentegen onevenredig groot. Ik 

zet de entiteiten bewust in ongebruikelijke volgorde. 

Nederland blijft de historische intermediair. Maar voor de 

eilanden gaat het natuurlijk al lang om Europa als geheel, 

dat wil zeggen 'Brussel'. Dit, terwijl zij hun lobby in die rich

ting tot nu schromelijk hebben verwaarloosd, ja zelfs te 

kijk hebben gezet (LGO). Hoogmoed en gebrek aan begrip 

voor de Europese schaal waren de voornaamste directe 

oorzaken. Dieperliggende oorzaak: Nederland heeft de 

eilanden tot nu toe weinig substantieel geholpen in hun 

effectieve omgang met 'Europa'. Ook daarom blijven die 

Europese ontwikkelingsgelden onnodig liggen. 

De vooruitzichten zijn daarmee voor de eilanden alles

behalve florissant. Hebben zij opties die een beter perspec

tief bieden? De enige concrete optie die ik voor de eilan

den zie is het alsnog versterken van de handelsbetrekkin

gen in de eigen regio, met andere woorden: in versterkte 

samenwerking met nabuurlanden, de Guyana's et cetera. 

De Nederlandse Antillen en Aruba zouden bijvoorbeeld 

hun handen ineen kunnen slaan met Suriname: dezelfde 

taal, de landen zijn economisch complementair zij hebben 

dezelfde Europese metropool (Den Haag) die hun belan

gen behartigt. Men ziet, ik beschouw de staatkundige reali

teit (Suriname is onafhankelijk) als minder doorslaggevend 

dan de sociale en economische realiteit (wij blijven sterk 

verbonden). Dit is voor iedereen vandaag wel goed in te 

voelen. Of dit alles voldoende is, mag men betwijfelen, 

maar enigerlei versterkte samenwerking is wel het absolu

te minimum. 

GEVOLG T REKKINGEN 

Nederland heeft geen daadwerkelijk belang bij haar 
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betrekkingen bij de eilanden, maar wij zullen voor de 

afzienbare tijd wel (eind-)verantwoordelijk blijven voor 

hun bestuurlijke integriteit (hun functioneren als onder

deel van een rechtsstaat) en daarmee ook voor hun pri

maire voorzieningenniveau.Wij doen er- vooral gezien de 

reële overlevingsmogelijkheden van de eilanden als vol

waardige economische entiteit - goed aan meer nadrukke

lijk afstand te nemen van de gedachte dat wij daarboven 

ook een verantwoordelijkheid dragen voor het algehele 

welvaartsniveau van onze rijksdelen. Tevens zou Nederland 

meer nadrukkelijk de grens dienen aan te geven van zijn 

bijstand 'in moeilijke tijden', dit vooral voor zover die moei

lijke tijden het gevolg zijn van lokaal wanbeleid. Maar ook 

tegen een meer dramatische déconfiture kunnen wij geen 

garantstelling bieden.Wèl hebben wij een waarborgfunctie 

voor de rechten en vrijheden van de individuele inwoners 

van de eilanden: niet voor hun bestaan als autonome poli

tieke entiteiten. Het belangrijkste verschil met het huidige 

beleid is dat wij deze gevolgtrekkingen al enige tijd de fado 

koesteren, maar dat wij deze nog nooit uitdrukkelijk tegen

over de eilanden hebben uitgesproken. Dat is op de lange 

duur niet eerlijk. 

De eilanden zelf kunnen in hun eigen situatie het best 

kiezen voor blijvende onderlinge banden, mits dit gebeurt 

op basis van een 'schone lei': eerst ontbinden, dan opnieuw 

verbinden. Een formule die onderhuids vrijwel iedereen 

kan vatten, maar die niemand nog consequent en met re

alistisch verantwoordelijkheidsgevoel heeft uitgewerkt. 

Vooral niet op de eilanden. De 'herstructurering' onder lei

ding van premier Miguel Pourier is lange tijd verlamd 

geweest onder invloed van de eenheidsidealen van zijn 

partij. Men is inmiddels ook in die kringen veel nuchterder. 

Een losser verband tussen de eilanden, met inbegrip van 

Aruba, maakt het ook mogelijk om meer specifieke afspra

ken te maken tussen de individuele eilanden en Nederland, 

bijvoorbeeld: meer directe Haagse steun aan Saba versus 

beperking van de bemoeienissen met Curaçao. 

Omgekeerd zijn wij niet consistent tegenover de Suri

namers, die een minstens even groot belang hebben bij een 

sterkere band met Europa (Nederland) en die wij hardnek

kig buiten sluiten ondanks de erkenning in brede kring dat 

hun 'onafhankelijkheid' - zo haastig gegeven - in hun geval 

niet echt helemaal keurig was (in feite: opgedrongen vanuit 

de terreur van goedbedoelde dekolonisatie). Lossere ver-
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banden maken het ook voor de Antillen onderling mogelijk 

meer gezamenlijk op te trekken met Suriname. Dit laatste 

is lijkt mij op politieke maar vooral ook economische gron

den zeer gewenst. Suriname is vol rijkdom, de Antillen nog 

steeds vol organisatie en distributie-capaciteit. Het is nog 

niet helemaal te laat. 

BESTUUR EN ST AAIKUNDE 

De pot is met al het voorgaande flink doorgeroerd. Of is 

dit alleen het geval in de ogen van fijnproevers? De eilan

den blijven nog lange tijd een blok aan ons been, zullen 

velen in ons land denken, hoe je het ook regelt. 

Ik kan dat beeld alleen maar bevestigen. Maar is het 

erg? Wat is er mis met een historisch ringetje aan onze 

teen dat af en toe jeukt maar toch ook een beetje kan fon

kelen - als we het willen zien. Of: als het getoond wordt. 

De Caribische cultuur in ons land is niets om ons over te 

schamen, integendeel. 

En de staatkundige realiteiten behoeven ook niet per 

se te worden omgewoeld om - ook in Nederlands belang -

de banden tussen onze overzeese rijksdelen - en Suriname 

- opnieuw, uitgaande van een schone lei, in te vullen. De tijd 

moet leren welke vorm en duurzaamheid hier het best bij 

past. Tezelfdertijd mogen de eilanden niet uitsluiten dat 

Nederland - mede in Europees kader - zoekt naar verlos

sing van de al te strakke huidige staatkundige band met de 

eilanden. Een vorm à la het Brits Gemenebest - een oud, 

maar nog steeds actueel concepe met incorporatie van 

Suriname, zou wel eens het best kunnen passen bij een 

situatie van afstand èn (onvermijdelijke) blijvende betrok

kenheid. 

In enigerlei vorm mag het Statuut met haar verankering 

in het onschendbaar Koninklijk gezag voor Nederland en de 

eilanden dus best als pareltje in de zee blijven. Maar het mag 

ook meer symbolisch worden en gelimiteerd wat betreft de 

gevolgen voor Nederland. Dat is hard, zal men zeggen, maar 

het is realistisch. Limitering is ook gewenst ter vermijding 

van een voortgaande toestroom van Antillianen naar Europa 

(Nederland) zonder dat zij voldoende in hun bestaan kunnen 

voorzien. In het huidige beleid wordt die limitering vooral 

gezocht ten aanzien van Antillianen zonder voldoende oplei

ding of kennis van de Nederlandse taal. Mijns inziens is een 

beperking op economische gronden (aantoonbare bron van 

inkomen) beter hanteerbaar, c.q. meer objectief. 
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AANBEVELINGEN 

In de ontwikkeling van onze betrekkingen met onze huidi

ge overzeese rijksdelen - en op afstand: Suriname, blijft het 

gaan om de tweeledige doelstelling van verlossing en nieu

we verbindingen. Verlossing: het terugdringen van onhoud

bare (Nederlandse) medeverantwoordelijkheden en 'zor

gen' zonder daadwerkelijke greep op het eindresultaat. 

Nieuwe verbinding: geen (ei-)land kan zich waarmaken 

zonder intensieve relaties met andere landen. In het Cari

bisch gebied, en met Europa. Dit geldt derhalve zowel voor 

de onderlinge betrekkingen van de eilanden als voor hun 

relaties met Europa (Nederland). 

Doch niet alleen de inhoud of de toon van het beleid, 

ook de wijze van voorbereiding hiervan zal sterk bepalend 

zijn voor de vruchtbaarheid of schade van onze inspannin

gen overzee. Het overzeese beleid in Nederland komt nu 

veelal tot stand in ivoren torens, zonder veel muziek, zon

der veel communicatie, zonder zichtbare eigen kwetsbaar

heid. Het doelbewust uitnodigen tot besluitvorming zon

der dat reeds alle détails vooraf in Nederland zijn bedacht, 

lijkt mij een betere waarborg voor het draagvlak van het 

uiteindelijke besluit dan een vriendelijk 'ja' op de zoveelste 

uitgewerkte Haagse nota. En dit geldt natuurlijk ook in 

omgekeerde richting. 

Duidelijkheid dient gepaard te gaan met de grootst 

mogelijke openheid en gemeenschappelijkheid in het 

beleidsproces. Wij laten onze zwakten (missionaire inzet, 

risicomijdend optreden, Haagse eigendunk) ook als èchte 

zwakheden werken. Wij vallen als het ware steeds in onze 

eigen val. De autonomie van de eilanden is het product van 

Nederlandse principes (en is gretig overgenomen door de 

eilanden zelf). De feitelijke situatie verlangt in dit opzicht 

echter meer en meer relativering. 

En Nederland hoeft het niet altijd op te lossen. De 

eilanden verlangen als het ware naar hun eigen afgrond: er 

mag geen misverstand over bestaan dat zij er dan zelf moe

ten zien uit te kruipen. Zo niet, dan niet. Nederland heeft 

geen onverbiddelijke verplichtingen om de Caribische lan

den als zodanig overeind te houden, hooguit heeft ons land 
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een verplichting tegenover hun individuele, Nederlandse 

burgers (mensen met 'ons' paspoort). 

Maar echt scherp en duidelijk zal het beleid wel nooit 

helemaal worden. De emotionaliteit van het 'dossier' is 

daarvoor beide te sterk. Maar er is ook een sterke rationa

liteit: een compleet abandonnement door Nederland van 

de eilanden is geo-politiek onuitvoerbaar. Dat maakt ons bij 

voortduring een 'zwakke' partij. Maar wie op die manier aan 

het kortste eind trekt (in dit geval dus: Nederland, c.q. Euro

pa), mag aan de eilanden best wat strakkere eisen stellen en 

hoeft zich nimmer verplicht te voelen tot het tekenen van 

een blanco cheque. Het zou goed kunnen zijn dat Neder

land de Europese context (meer afstand, meer gelijke bena

dering) hard nodig heeft om in het zicht van verdere afkal

ving van de eilanden zijn rug recht te houden. 

NOTEN 

I Hiermee wordt bedoeld: het sterk continentale 

karakter van de grote economische entiteiten, inclu

sief de NAFTA en de overige handelsbetrekkingen 

tussen de landen in Noord- en Zuid-Amerika. 

2 Dat wil zeggen: het verkoopargument van de eilanden 

als tussenhaven in het verkeer tussen Europa en 

Latijns-Amerika. Dit is financieel, logistiek en tech

nisch hooguit haalbaar als op de eilanden een topser

vice verkrijgbaar is op wereldniveau in enigerlei 

geavanceerde dienstverlening. Men kan ervan verze

kerd zijn dat die topkwaliteit nooit levend op de 

eilanden zal aanspoelen. 

3 Vergelijk: de Schets voor een Gemenebest van Minister 

Ernst Hirsch Bali in ( 1990), die ook hierin Suriname 

uitdrukkelijk betrok. 

Mr. Theo E. Korthals Altes is werkzaam als zelfstandig advi

seur en interim-manager voor overheden en (semi-) publieke 

instellingen. In zijn boek Koninkrijk aan Zee (Wa/burg Pers, 

mei 1999) beschrijft hij op basis van zijn frequente activitei

ten overzee de politieke en economische ontwikkelingen in het 

Nederlands-Caribisch verkeer tussen 1987 en 1999. 
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NIEUWE BEZEMS VEGEN SCHOON 

]ULIA QUAK-STOILOVA 

Na de overweldigende verkiezingsoverwinning 

van de partij van koning Simeon in Bulgarije rijst 

onvermijdelijk de vraag wat de Bulgaren (en libe

ralen in het bijzonder) van de regering-Simeon 

mogen verwachten. Hij heeft beloofd om in 800 

dagen de corruptie in zijn land terug te dringen 

en Bulgarije op te stoten in de vaart der volkeren. 

Echter, zijn team mist vooralsnog politieke erva

ring en een coherent politiek programma. 

In Bulgarije, waar al meer dan een decennium twee partij

en elkaar de politieke ruimte betwisten, is de pasgevorm

de beweging van ex-koning Simeon (althans, zo hoopt de 

getergde gemiddelde Bulgaar) de bezem die eindelijk 

orde gaat brengen. 

LIBERALISME IN BULGARIJE 

Na de bevrijding van circa vijf eeuwen Turkse overheer

sing (in 1878) kwamen in Bulgarije bijna meteen de eer

ste partijen op: de Liberale en de ConservatieveVoorma

lige revolutionairen, intellectuelen die het volk wilden 

opvoeden, ambachtslieden en een grote aantal boeren 

noemden zich liberaal en wilden onbeperkte democrati

sche rechten voor het volk. De onbetwiste leider was 

Stefan Stambolev- de vermoedelijk grootste politicus die 

Bulgarije heeft gekend. De Liberale Partij regeerde bij 

elkaar twintig jaar, leverde zeven premiers, was op haar 

hoede voor Ruslands pogingen zich in de Bulgaarse poli

tiek in te mengen en bewees dat het kleine pas bevrijde 

land zeker op eigen kracht kon bestaan.'Dochters' van de 

Liberalen waren vier verdere partijen die zich ook onder 

anderen 'liberaal' noemden. Het totalitaire regime na de 

Tweede Wereldoorlog betekende het einde van alle par

tijen, de leiders werden geëlimineerd of monddood 

gemaakt. Na de omwentelingen van 1989 zijn de oude 
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democratische partijen herrezen. 

Maar een soort wet van de remmende voorsprong 

speelt de liberalen in Bulgarije parten. Het basisprobleem 

van het liberalisme na de omwentelingen is dat alle poli

tieke partijen 'in één nacht' geliberaliseerd raakten. Na 

een halve eeuw totalitarisme omarmde iedereen doelen 

als democratisering, vrije markt, hervormingen in de eco

nomie, (enig) terugtrekken van de staat, mondigheid van 

de voormalige socialistische burger en rechten voor het 

individu, waar het collectieve áenken vroeger had over

heerst. Zo werd het moeilijk voor de echte liberalen om 

zich te profileren. 

Aan de andere kant werd de politieke ruimte sterk 

bepaald door de tegenstelling communisme - anticom

munisme, vertegenwoordigd door de partijen UDK (Unie 

van Democratische Krachten, eerst een conglomeraat 

van kleine partijen, daarna samengesmolten) en BSP. de 

Bulgaarse Socialistische Partij, de voormalige communis

ten die niet veel van hun vroeger gedachtegoed hadden 

laten vallen, laat staan dat ze zich hadden ontdaan of 

gedistantieerd van figuren uit de totalitaire tijd; vandaar 

ook dat de BSP het lidmaatschap van de Socialistische 

Internationale al twaalf jaar wordt ontzegd. 

Dit bipolaire model was begrijpelijk. Daar de BSP nog 

erg sterk was, was een even sterke politieke tegenpool 

noodzakelijk, wilde het land democratische en markteco

nomische hervormingen doorzetten. Het conflict tussen 

beide nam scherpe vormen aan en was bijna een decenni

um lang overheersend. Het politieke liberalisme nam 

daarbij eerder een middenpositie in. De openbare mening 

zag de liberalen als adepten van een centristische politiek, 

waaraan het land nog bij verre niet toe was. In 1991 was 

de Liberale Partij van Petko Simeonov, Solomen Passi en 

anderen lid van de UDK, net als de Radicaal-democrati

sche partij. Maar toen de coalitie UDK een partij werd en 
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opschoof in meer christen-democratische, conservatieve 

richting, hebben deze liberalen UDK verlaten. 

Sinds 1993 levert de Friedrich-Naumann-Stichting 

ondersteunend werk ten bate van het liberalisme in Bul

garije. Met behulp van experts werd de positie bepaald: 

we werken voor de liberale idee voorzover liberaal als 

gematigd wordt gedefinieerd. Op dat moment was geen 

gecompliceerder politieke definitie mogelijk. De liberalen 

namen een centristische positie in met betrekking tot 

beide typen extremisme toen: het linkse en het rechtse. 

Ongeveer twee jaar waren 4 à 5 kleine partijen in het 

centrum politiek actief en onderhielden contacten met 

andere liberale formaties. 

Uiteindelijk groeide de overtuiging, dat een centristi

sche liberale formatie tijdens de overgang geen toekomst 

heeft in Bulgarije; ze kan het vertrouwen van de kiezer 

niet winnen, zolang de strijd tussen BSP en UDK niet is 

beslist. Dat is nu gebeurd, na de krachtige regering van 

Kostov. 

De liberalen zelf vinden dat de liberale idee erg 

belangrijk is voor normalisering en stabilisering van het 

politieke leven. In 1998 werd de Liberaal-Democratische 

Unie gevormd, waaraan vier politieke partijen deelnamen: 

De Unie voor Rechten en Vrijheden, de Liberale Unie 

'Nieuwe Keuze', het Liberaal-Democratisch alternatief en 

de Vrije Radicaal-Democratische Partij. Erevoorzitter van 

de LDU is de eerste democratisch gekozen, nu ex-presi

dent van Bulgarije Zjeljoe Zjelev, die ook patroon van de 

Liberale Internationale is. De politieke betekenis van de 

LDU wordt nog verhoogt door het feit, dat hier (uniek 

op de Balkan) partijen verenigd zijn die verbonden zijn 

met verschillende etnische gemeenschappen - die van de 

Bulgaren en die van de Turkse minderheid. De Unie is 

toegelaten als waarnemer bij de Liberale Internationale 

en geassocieerd lid van de Europese Liberale Partij. Mis

schien was die formatie bij de verkiezingen als alternatief 

voor de regering-Kostov geslaagd, als de populaire koning 

Simeon niet was komen opdagen. 

Het is mogelijk dat het liberalisme een nieuwe-gene

ratie-verschijnsel wordt in Bulgarije. Weinig vijftigers en 

zestigers in Bulgarije kunnen zich bevrijden uit het hard

nekkige idee waarmee ze zijn opgegroeid: de staat deelt 

de lakens uit, hij 'bedeelt' de bevolking met werk, woning, 

goederen et cetera. De jongeren hebben daar geen last 
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van. Er zijn enkele redenen voor hen om het liberalisme 

te gaan omarmen. Om te beginnen zijn ze gewend aan 

concurrentie, daar zijn zij mee opgegroeid. Verder is de 

staat die zij kennen altijd zwak geweest. Hij vervult zijn 

sociale functie nauwelijks en kan ook niet krachtig optre

den om recht en orde te handhaven. Ze verwachten er 

niets van. En 'last but not least' is liberalisme een trendy 

stroming die vooral uit de Verenigde Staten overwaait, en 

de jongeren kijken met grote belangstelling naar de Ver

enigde Staten. Verder weigeren de jonge liberalen zich te 

laten identificeren met de geijkte •wee politieke stromin

gen UDK en BSP. Maar voorlopig weten ze eerder wat ze 

niet - dan wat ze wel willen, vandaar dat ze zich nog niet 

echt kunnen consolideren. 

Sinds enkele jaren helpen de Friedrich-Naumann

stichting en internationale liberale instituten de Beweging 

voor Rechten en Vrijheden (BRV) tot een liberale partij te 

vormen. De rechten van de minderheden zijn een libera

le basisprioriteit. In Bulgarije is men bezig met een 

multi-etnische liberale fundatie. In de tegenwoordige ver

kiezingscoalitie Beweging voor Rechten en Vrijheden zit

ten de oude BRV. de Liberale Unie en Euroroma- een van 

de Roma-partijen. Daarheen tendeert ook de beweging 

St. Jorisdag van L. Dilov jr., jonge liberaal denkende men

sen. Bij de recente verkiezingen heeft deze liberale coali

tie zeer goede resultaten geboekt, zelfs onder de moeilij

ke omstandigheden van de opkomst van de populaire 

koning. De coalitie wist 6,75 %van de stemmen te verga

ren, hetgeen hun 21 zetels heeft opgeleverd .Van alle oude 

partijen is de coalitie de enige die geen stemverlies heeft 

geleden. De verkiezingsresultaten worden geëvalueerd 

als een succes bij het vestigen van een stabiel liberaal 

politiek middelpunt in het land. 

NIEUWE BEZEMS 

Bulgarije bevond zich tot 1997 bijna permanent in een 

economische recessie. Pas daarna begon een aanhouden

de groei van gemiddeld 4, 14% per jaar, maar nog steeds is 

het Bruto Binnenlands Product minder dan 80% van dat 

van 1980. Tijdens het bewind van de Bulgaarse Socialisti

sche Partij (BSP, de ex-communisten) bereikte de inflatie 

in 1997 een hoogte van 500 % en de economie raakte 

totaal ontredderd. De gemiddelde Bulgaar, wie het tijdens 

de communistische tijd beter was gegaan dan na de 
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omwentelingen, was gezwicht voor de verkiezingsbelof

tes van de BSP. Zijn hoop op een meer geleidelijke en 

sociale overgang naar de markteconomie werd weer 

teleurgesteld. Na een wekenlange golf van protesten viel 

de BSP-regering en aan de macht kwam de Unie van 

Democratische Krachten (UDK, enigszins vergelijkbaar 

met Westerse christen-democraten), met als premier Ivan 

Kostov, in een vroegere regering van de UDK minister van 

financiën. 

Dit eerste kabinet na de omwentelingen dat de rit 

heeft uitgezeten was volledig geconcentreerd, om op 

monetair en macro-economisch terrein stabiliteit te creë

ren. Dat is hen ook gelukt. Zij stopten de inflatie, accep

teerden een internationale Currency Board en de Bul

gaarse I eva werd gebonden aan de D-M ark op I: I basis. 

De prognose voor de komende jaren is een duurzame 

economische groei van 5 tot 7'/o - een hele prestatie, ver

geleken met het voorafgaande decennium. Positief gevolg 

van die stabilisatie, in combinatie met de Bulgaarse hou

ding tijdens de Kosovo-crisis, was dat Bulgarije uitgeno

digd werd deel te nemen aan de onderhandelingen over 

toetreding tot de EU (naast de toetreding tot de NAVO). 

De erkenning van Bulgarije als een eiland van stabiliteit in 

de regio en de uitnodiging om tot de EU toe te treden is 

dus een verdere grote dienst die het kabinet-Kostov aan 

het land bewezen heeft, ook al is dit niet alleen de ver

dienste van deze regering, maar van de eensgezinde bui

tenlandse politieke strategie al sinds 1990 om het land te 

laten opnemen in de NAVO en in de EU. Maar drie jaar 

geleden zou niemand in Bulgarije het in zijn hoofd hebben 

gehaald te denken dat er een kans was op toetreding tot 

de EU in 2007. Het hangt ervan af, hoever de onderhande

lingen komen. Globaal gesproken moeten de toetredende 

landen voldoen aan de criteria van Kopenhagen: een 

democratisch bestel, sociaal-economische stabiliteit en 

het omzetten van de Europese regelgeving (die zo'n 

80.000 pagina's beslaat!) in nationale. 

De grote fout van het kabinet-Kostov was echter de 

overtuiging, dat het vanwege al die wapenfeiten zonder 

meer herkozen zou worden. De regering verloor het con

tact met de kiezer en had nauwelijks oog voor diens situ

atie, die nog steeds erg moeilijk is. Helaas heeft de mone

taire stabilisatie van de economie veel negatieve bijver

schijnselen. Ze is verbonden met een restrictief beleid, 
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een beperking van kredieten voor het bedrijfsleven. Het 

minimum pensioen is 37 leva, het gemiddelde salaris in de 

overheidssector - 200 leva, bij levensmiddelenprijzen die 

niet zelden te vergelijken zijn met de Nederlandse. 

Hoezeer Kostov ook zijn best deed, hij heeft zich 

vastgebeten in zijn programma, bij de uitvoering waarvan 

talrijke critici hem technocratie en dirigisme verwijten. 

Enerzijds is dat begrijpelijk. De regering zat in tijdnood: 

als het land in 2007 wil toetreden tot EU, moeten de 

onderhandelingen in 2004 worden afgerond. Met het 

halen van die datum verbond zij haar politieke lot. Maar 

zij had de maatschappelijke organisaties kunnen mobilise

ren en kunnen gaan praten over de maatschappelijke 

impact bij de aanpassing van de wetgeving. Nu moest de 

burger impopulaire maatregelen accepteren zonder uit

leg, zonder inspraak of medezeggenschap, het massale 

protest werd niet gehoord. Kostov had een PR-probleem, 

wat niet alleen de schuld van de media is. Daarbij kwam 

dan nog de kwestie van zelfverrijking door politici. 

In de perceptie van de gewone man heeft de heers

ende groep het odium op zich geladen van machtsmis

bruik en corruptie. In de politieke tradities in Oost-Euro

pa staat nog steeds de maatschappelijke orde centraal en 

niet de burger. Zo ziet de staatsdienaar zich eerder als 

bekleder van een machtspositie dan als iemand die 

dienstbaar is aan de burger, en van afleggen van verant

woording is nog minder sprake. Tot de regeringskringen 

was niet doorgedrongen dat de kiezer de handel en wan

del van de regering naar eigen leefervaring beoordeelt. 

De burgers zien het verval en de corruptie met lede 

ogen aan. Politici die net als leden van maffiose structuren 

in dure Mereedessen 600 SEL rijden - terwijl sommige 

mensen leven van pensioenen van circa 40 gulden per 

maand - moeten nog leren wat bescheidenheid van de 

macht heet, en dat Europa een 'Europa van de burger' is 

waar de grondwet en de cultuur op de principes van het 

individu worden opgebouwd en niet op die van de staat. 

TOEN VERSCHEEN SIMEON OP 

HET POLITIEKE TONEEL 

De koning heeft altijd al tot de verbeelding gesproken. De 

oudere Bulgaren herinneren zich het betrekkelijk goede, 

vreedzame leven onder zijn vader Boris 111 (die het klaar

speelde om het land uit de verschrikkingen van de Twee-
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de Wereldoorlog te houden), dat in die tijd de Bulgaarse 

levensstandaard hoger was dan dat van het naburige 

Griekenland en dat onder zijn bewind alle Bulgaarse 

joden van de nazi's konden worden gered. Na Boris' nog 

steeds mysterieuze dood in 1943 werd Simeon op zijn 

zesde gekroond. Toen het Sovjetleger in Bulgarije in 1944 

een marionettenregime installeerde, werden duizenden 

politici, intellectuelen en zakenlui vermoord en terecht

gesteld, waaronder Simeens oom, prins Kiril. Het graf van 

Boris in het Rila-klooster werd vernield, daarna ver

plaatst om geen bedevaartsoord te worden. Na een gefal

sificeerd referendum waar 'het volk' zich zogenaamd 

voor de republiek had uitgesproken, moest de koningin

weduwe met haar kinderen Bulgarije verlaten. Zij vonden 

uiteindelijk toevlucht in Madrid. Het fatalistische spreek

woord 'Bog visoko, tsar daleko', 'God zit hoog, de koning 

is ver' - dus je kunt niet veel doen - werd sindsdien gepa

rafraseerd:'God zit hoog, en de koning- in Madrid'. Boze 

tongen vertelden echter dat zelfs de communistische 

machthebbers soms stiekem naar Madrid gingen voor 

een gesprekje. Simeon erkent weliswaar het referendum 

ter afschaffing van de monarchie niet, maar hij benadruk

te altijd de koning te zijn van alle Bulgaren en boven de 

partijen te staan. Hij riep iedereen in Bulgarije op tot con

sensus en samenwerking. 

Sinds de omwentelingen is er door Bulgaarse politici 

bijna een pad platgelopen tussen Sofia en Madrid, dus het 

argument dat Simeon het Bulgaarse politieke leven niet 

kent, zou met een korreltje zout genomen moeten wor

den. Bij zijn bezoeken in Bulgarije is hij geestdriftig ont

vangen door de bevolking - ook al is er voor herstel van 

de monarchie (nog?) weinig animo. De Bulgaren hebben 

andere zorgen. Het ambt dat bij een (ex-)koning in een 

republiek het beste past, vond Simeon, is het presidentië

le. Dat ambieerde hij ook, maar volgens de grondwet 

moet een kandidaat-president de laatste vijf jaar in Bulga

rije hebben gewoond. 

Na twaalf jaar de overgangsprocessen te hebben 

gadegeslagen, verscheen Simeon in april dit jaar, verras

send voor iedereen, drie maanden voor de verkiezingen, 

met zijn 'Nationale Beweging Simeon de Tweede' op het 

politieke toneel. Zijn boodschap sloeg in als een bom. Hij 

roept op tot en soort ethisch reveil, een nieuwe moraal 

in de politiek. Op drukke kruispunten staat zijn portret 
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met de slogan:'Fatsoenlijkheid in alles' .Veel succes had hij 

met zijn uitspraak: meer contact met de burger, meer 

mogelijkheden om politici en ambtenaren verantwoor

ding te laten afleggen, grotere transparantie. 

Zijn programma, dat belooft ook iets te doen aan de 

sociale en economische punten, gooide ettelijke knuppels 

in verschillende hoenderhokken. Om klein en middel

groot bedrijfsleven - de ruggengraat van de economie -te 

stimuleren wil Simeon kredieten voor burgers en zaken

lui invoeren. Zijn onorthodoxe team denkt aan terugha

len van uitgevoerd kapitaal en wil je redenen voor legale 

en illegale kapitaaluitvoer elimineren. De pensioenen moe

ten drastisch omhoog, de uitgaven voor het staatsapparaat 

omlaag. Er moet een staatsstructuur komen, geleid door 

een Roma, die de belangen behartigt van de Roma-minder

heid, en een Ministerie van Sport moet de massasport tot 

nationale prioriteit verheffen. Simeon waardeert de ver

worvenheden van het kabinet-Kostov, net als het leider

schap van president Stojanov. (UDK-experts waren wel

kom in zijn regering, als ze wilden. Ze wilden niet.) Ook hij 

zet zich in voor opname van Bulgarije in NAVO en EU en 

is van plan om verder samen te werken met het IMF. 

Achthonderd dagen heeft hij aan de Bulgaren 

gevraagd; die beginnen te lopen nadat het parlement de 

regering op 24 juli heeft geaccepteerd en zijn op 2 (vol

gens sommigen 3) oktober 2003 afgelopen. Dan is, zegt 

hij, zijn karwei geklaard en Bulgarije opgestoten in de 

vaart der volkeren. Een speciale klok op zijn bureau zou 

die 800 dagen aftellen. Simeon heeft geen gebruik 

gemaakt van de economisch-politieke vaktaal die experts 

doorgaans bezigen en die ook voor het Bulgaarse politie

ke leven karakteristiek was geworden. Dit gaf hem de 

kans om contact te maken met delen van de maatschap

pij, wier eisen naar verandering keer op keer waren 

gefrustreerd. Het protest was vroeger versplinterd tus

sen kiezers die weigerden van hun stemrecht gebruik te 

maken of voor kleine partijen stemden, die oftewel een 

luttel aantal zetels in het parlement bemachtigden of de 

kiesdrempel van 5% niet eens haalden. 

De koning presenteerde zich als het alternatief voor 

de politiek van de laatste twaalf jaar die in de visie van 

veel kiezers geen echt succes voor het land had weten te 

boeken. Met zijn morele appèl vult Simeon ook de lege 

ruimte die de kerk (na de omwentelingen gespleten en 
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door interne ruzies elke politieke invloed kwijt) nagela

ten heeft in te nemen. De politieke taal van de koning zou 

men eerder verwachten van de patriarch die met de 

gewone mensen meevoelt, dan van een politicus. 

Met zijn komst is een soort aardverschuiving opge

treden. De statistische gegevens wijzen erop dat hij bij 

alle sociale groepen heeft gewonnen: in alle leeftijdsgroe

pen, alle opleidingsniveaus, alle indelingen naar inkomen -

en in alle regio's van het land (met uitzondering van de 

plaatsen waar de Turkse minderheid woont - maar daar 

heeft hij ook geen campagne gevoerd om zijn beoogde 

bondgenoot, de Beweging voor Rechten en Vrijheden -

de 'Turkse' partij - niet voor de voeten te lopen). Zo 

heeft Simeon een soort super-'Leefbaar Bulgarije'-bewe

ging gevormd. Formeel is er nog steeds geen sprake van 

een partij. Het aandeel ervaren politici is erg klein.Van de 

kandidaten wordt wel morele .ntegriteit geëist. 

WAT KUNNEN WE VERWACHTEN VAN 

SIMEONS VERKIEZINGSOVERWINNING? 

In Bulgarije is het veel gemakkelijker de verkiezingen te 

winnen dan te regeren, zegt politicoloog Ivan Krastev 1
• 

De grootste uitdaging is, een nieuwe politieke elite te 

creëren. Ernaar gevraagd, antwoordt Simeon steevast dat 

hij een regering van experts wil, en uit welke partij die 

experts komen, interesseert hem nauwelijks. 

Vanaf de zijlijn lijken Simeens beloftes op dit moment 

ietwat tegenstrijdig. Krastevi vergelijkt die met een fraai 

kristallen glas waarin iedereen de wijn giet die hij zelf 

graag zou drinken. De een eist hogere salarissen nu 

meteen, een ander minder vakbonden, een derde juist 

méér, de vierde een snelle toenadering tot het Westen 

enzovoorts. Feitelijk weet nog niemand waar de koning 

heengaat. Zijn taak is erg zwaar, maar hij heeft hoop 

gewekt en een groot deel van de maatschappij steunt 

hem. Mocht hij een lijst van onpopulaire maatregelen pre

senteren dan zijn die mensen bereid om die te onder

gaan. In 1997 had de UDK ook zoveel krediet, maar dat 

zijn ze nu kwijt. Het is bijna normaal, want overal in Cen

traal- en Oost-Europa waar een hervormingsgezinde 

regering aan de macht kwam, werd ze na afloop van haar 

mandaat niet herkozen. 

Bij ons bestaat nog geen ambtenarenapparaat dat vol

doende professioneel is en onafhankelijk van de politieke 
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leider, redeneert pessimist-politicoloog Dejan Kjuranov2
. 

Het systeem vertoont nog steeds grote afhankelijkheid 

van de minister. Dus houden ambtenaren al maanden 

vóór de verkiezingen op met effectief werken en even 

lang duurt het tot ze bedaard zijn .Verkiezingen die zoveel 

veranderd hebben, scheppen nog grotere problemen. Het 

wetgevende apparaat - het parlement - zal nog langzamer 

dan normaal functioneren en minder goed werk leveren. 

Dat valt volgens puur uiterlijke kenmerken te voorspel

len. Het koninklijke team heeft geen gemeenschappelijke 

ideologie, geen duidelijke interne opbouw, bestaat uit 

politici die grosso modo ongeoefend zijn. Van Simeens 

120 parlementariërs hebben er I IS totaal geen politieke 

ervaring - na de oprichting in april is de lijst van kandida

ten binnen twee weken opgesteld. 65% van het parlement 

wordt via cursussen bijgespijkerd in praktische 

politieke kennis. Er zijn geen regionale afdelingen. De 

organisatie moet eerst nog opgebouwd worden. 

Dat Simeon zelf premier wordt (hij aarzelde lang of hij 

het zou doen) is, vindt Kjuranov, beter voor Bulgarije: het 

vereenvoudigt en verduidelijkt de zaak. Hij verwacht 

daarvan een (kortstondige) positieve uitwerking - het zal 

het enthousiasme binnen de parlementaire groep doen 

opleven om de leider en de maatschappij goede presta

ties te tonen. 

Op lange termijn geeft Kjuranov een negatieve prog

nose. De nieuwe bewindslieden zullen onervaren politici 

blijven zonder duidelijke ideologische en interne struc

tuur.Voorlopig gaan ze ook geen transparantie uitstralen. 

De beide politieke partijen die tot nog toe de politieke 

ruimte vulden, UDK en BSP, hebben dat al doende en 

tegen heug en meug moeten leren, na zoveel jaren zijn ze 

nu zover dat het bij hen duidelijk is, waarom mensen 

opklimmen en afgezet worden. Dat hoort ook zo in een 

democratie. Die twee partijen zijn nu voorspelbaar op 

politiek terrein, wat de koninklijke beweging (nog) niet is. 

Optimisten als Asparoech Panov, coördinator van de 

Friedrich-Naumann-stichting in Bulgarije, geven Simeon 

veel krediet. De liberalen hebben jaren tevergeefs 

gevochten voor het opblazen van het bipolaire systeem 

en de koning presteerde wat hun niet is gelukt. 

Deelnemers aan het politieke leven verwachten dat nu 

een normale parlementaire cyclus zal volgen. Simeens 

beweging won langs de normale parlementaire weg. 
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Waarom zouden we haar niet de kans geven om het poli

tieke vak te leren? In elk geval zal de koning een betere 

premier zijn dan Kostov, die vroeger marxistische politie

ke economie doceerde en wiens vrouw bij de communis

ten partijsecretaris was! Nu is er een serieus centrum in 

de Bulgaarse politieke arena. De beweging moet zich op 

ideologisch gebied nog ontwikkelen, maar Panov ver

wacht veel van de liberale tendenties erin. Simeons ploeg 

vindt hij ook een goede indruk maken - jonge, enthou

siaste mensen, die gewerkt hebben in de Londense City. 

Ze komen hier niet voor een ministersalaris dat duizend 

keer lager is dan wat ze vroeger verdienden. Hoe ze hun 

radicale liberale opvattingen zullen realiseren zal de toe

komst wijzen - maar ze steken zeer positief af bij sommi

ge van de demissionaire politici. 

Panov juicht Simeons boodschap op verschillende 

punten toe. De bureaucratie afslanken is erg noodzake

lijk. Nu krijgt het plaatselijk zelfbestuur de facto geen 

kansen, alles loopt via de staat. Daardoor hebben kleine 

en middelgrote bedrijven het moeilijk - het registreren 

van een bedrijf is een ware martelgang. De procedures 

van de krediet- en van de belastingpolitiek zijn moor

dend. En er is geen gelijkheid - bij het concurreren om 

een opdracht worden firma's voorgetrokken die contac

ten hebben met de regering. Panov heeft ook kritiek op 

de manier waarop de privatisering de laatste vier jaar 

werd uitgevoerdVeel zaken werden onderhands gedaan -

dan rijst bij de bevolking de verdenking van corruptie. In 

een kleine stad weten de mensen alles van elkaar. Zelfs als 

je minister bent, rekenen ze, verdien je I 000 I eva per 
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maand en kun je in vier jaar geen huis bouwen en een 

nieuwe auto kopen. Deze demonstratieve verrijking van 

'onze' democraten heeft veel mensen verbitterd, van de 

democraten had men dat niet verwacht. Volgens Panov 

verschilt de Nationale Beweging Simeon de Tweede qua 

ideeën, waarden en normen niet van de UDK.Veel men

sen vinden het een soort 'betere UDK'.Vandaar dat ze op 

Simeon hebben gestemd. 

Een van zijn slogans heeft Simeon nu bewezen: dat hij 

de Bulgaren niet in partijen en niet in etnische groepen 

indeelt. Er zijn twee etnische Tur~en in zijn regering én 

twee BSP-Ieden - (van de ex-communistische partij, van 

wie hij en zijn familie zoveel te verduren kregen). God is 

nog steeds hoog, maar de tsaar is nu dichtbij, thans als 

dienaar Nummer I van de republiek. Simeon Saks

Koboerggotski doet zijn best voor Bulgarije - dat heeft 

het land nodig ook. 

NOTEN 

I Krastev is verbonden aan het Bulgaarse Instituut 

voor Liberale Strategieën. 

2 Eveneens verbonden aan het Bulgaarse Instituut voor 

Liberale Strategieën. 

Mw drs.}. Quak-Stoi/ova is van Bulgaarse afkomst en doceert 

Slavische taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Voor 

hun medewerking aan dit artikel dankt zij het Centre for 

Libero/ Studies (Sofra) en Asparuch Panov van de Friedrich 

Naumann Stiftung (Sofra). 
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CONSERVATIEVE 
ONVOLMAAKTHEID 

BOEKBESPREKING VAN RONALD VAN RAAK, IN NAAM VAN HET VOLMAAKTE 

PATRICK VAN SCHIE 

Het conservatisme is in diverse Westerse landen een 

levenskrachtige politieke stroming. Zo gold de Britse con

servatieve partij vrijwel de gehele twintigste eeuw als de 

"natuurlijke regeringspartij'. En zelfs in haar huidige (ver

meende?) staat van ontreddering weet zij nog altijd een 

op de drie kiezers achter zich te krijgen. In Spanje is de 

conservatieve Partido Popular er dit jaar in geslaagd om 

haar positie als grootste partij van het land te verstevigen. 

Zij beschikt sinds de meest recente verkiezingen over een 

absolute meerderheid in het parlement, zodat haar leider 

Aznar een regering kon vormen zonder op coalitiepart

ners te hoeven steunen. In de Verenigde Staten bestaat (op 

landelijk niveau) geen conservatieve partij, evenmin als er 

van een liberale, een christen-democratische of een soci

aal-democratische partij sprake is. Door opiniepeilers 

wordt echter geregeld aan de kiezers gevraagd niet alleen 

met welke partij zij zich verbonden voelen, maar ook of zij 

zich als conservative, moderate of libero/ beschouwen. Stee

vast noemt een derde tot twee vijfde van het electoraat 

zichzelf dan conservative. 

In Nederland kan een conservatief slechts dromen 

van zo'n luxe-positie. Een conservatieve partij ontbreekt 

hier en het kabaal waarmee enkele conservatieven (ver

enigd in de Burke-stichting) de laatste maanden media

aandacht hebben getrokken, kan hun eenzaamheid niet 

verhullen. Terecht of onterecht, de Nederlander staat niet 

graag als conservatief te boek.AI in de jaren twintig van de 

afgelopen eeuw merkte de katholieke politiek leider 

Nolens op dat de Nederlander nog liever van diefstal dan 

van conservatisme wordt beschuldigd. Een halve eeuw 

later moderniseerde de liberaal Geertsema die uitspraak 

in de geest van de jaren zestig: volgens hem kon men in 
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Nederland beter als pedofiel dan als conservatief bekend 

staan.lk waag te betwijfelen of hij die uitspraak vandaag de 

dag zou herhalen, maar voor de schaarse conservatieven 

in Nederland blijft het tobben. 

Toch is het conservatisme in ons land wel degelijk een 

politieke stroming van betekenis geweest. In de tijd van 

Thorbecke was het de grote tegenstander van de libera

len. In de loop van die negentiende eeuw raakten de con

servatieven echter in het gedrang; uiteindelijk verdween 

de laatste conservatief in de jaren 1880 uit de Tweede 

Kamer.Ais verliezers hebben deze conservatieven weinig 

aandacht van de geschiedschrijvers gekregen; zij werden 

voornamelijk en passant behandeld als de politieke groe

pering die aan de heersende liberalen tegenstand pro

beerde te bieden. Maar inmiddels hebben zij hun geschied

schrijver gevonden, in de persoon van Ronald van Raak. 

Opmerkelijk genoeg is deze auteur verbonden aan het 

wetenschappelijk bureau van de Socialistische Partij. Een 

conservatief hoeft zich daar overigens niet over te bekla

gen, want Van Raak heeft zijn professionaliteit goed 

bewaard. De lezer wordt nergens vergast op historisch

materialistische beschouwingen en evenmin poogt Van 

Raak om het conservatisme met kreten als 'reactionair' 

verdacht te maken. Integendeel, de auteur getroost zich 

alle moeite om het conservatieve gedachtengoed nauwge

zet weer te geven. 

Dat dit gedachtengoed onvoldoende uit de verf komt, 

valt Van Raak niet aan te rekenen. Als hem een verwijt 

moet worden gemaakt, dan is het eerder dat hij zich soms 

te veel door de negentiende-eeuwse conservatieven op 

sleeptouw heeft laten nemen. Dit blijkt bijvoorbeeld waar 

hij tracht aan te geven wat nu eigenlijk het verschil in 

Liberaal Reveil 4 



opvattingen was tussen een conservatief en een liberaal. 

Van Raak stelt dat een conservatief het bestuur aan de 

koning wilde laten, die zou moeten worden bijgestaan 

door op hun deskundigheid uitgezochte ministers. De 

regeringsvoornemens hoefden vervolgens slechts te wor

den getoetst aan de opvattingen die in het parlement leef

den, zonder dat met dit orgaan een serieuze discussie zou 

hoeven worden aangegaan. Het parlement diende, 

ondanks zijn beperkte taak, in conservatieve ogen te 

bestaan uit volkomen zelfstandig denkende en stemmende 

Kamerleden, die vanuit een hoge moraal hun oog uitslui

tend op het algemeen belang gericht hielden. Daartegen

over zag de liberaal- volgensVan Raak- in het kabinet een 

uitvoerder van een in de Grondwet (van 1848) neerge

legd politiek program. De ministers zouden - feitelijk 

voorbijgaand aan de koning - dit program moeten uitwer

ken in samenspraak met een eveneens voor dat program 

strijdend parlement. 

Van Raak doet het verder in zijn boek voorkomen 

alsof reeds de liberalen ten tijde van Thorbecke van de 

parlementariërs partijdig stemvee wilden maken. Onge

twijfeld zullen de toenmalige conservatieven een dergelijk 

verwijt aan het adres van de liberalen hebben gericht. Van 

Raak had er echter goed aan gedaan om die beschuldiging 

te toetsen aan de destijds gangbare liberale opvattingen 

omtrent het functioneren van de volksvertegenwoordi

ging. Dan had hij ontdekt dat ook liberalen vonden dat een 

Kamerlid moreel hoogstaand en (dus) onafhankelijk van 

externe invloeden behoorde te zijn en slechts het alge

meen belang op het netvlies mocht houden 1 • De plaats die 

koning en parlement in het staatsbestel kregen toebe

deeld was bij conservatieven en liberalen inderdaad ver

schillend (zij het minder dan Van Raak voorgeeft). Maar in 

hun kijk op het ideale Kamerlid onderscheidden zij zich 

welbeschouwd niet van elkaar2
• 

Wat de conservatieven bond was hun verzet tegen 

Thorbecke en diens regeerdaden, maar zij lijken daarmee 

geen vaste eigen lijn te hebben uitgezet. Gematigde con

servatieven als Van Hall namen zodra zij op het pluche 

zaten, de door Thorbecke doorgevoerde hervormingen in 

feite grotendeels over; zij stonden niet voor niets als 'con

servatief-liberalen' bekend. De conservatieve die-hards, 

waarop Van Raak zich in zijn proefschrift richt, gruwden 

van zulk opportunistisch gedrag dat het compromis ver-
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hief boven eigen stellingname. Maar het proefschrift van 

Van Raak laat nog eens zien dat ook deze 'strijdbare con

servatieven' er niet in slaagden met een daadwerkelijk 

alternatief te komen. 

Want in weerwil van Van Raaks conclusie dat 'niet 

zozeer het ontbreken van uitgangspunten' de oorzaak van 

het falen van het conservatisme was omdat die uitgangs

punten er wel degelijk zouden zijn geweest, blijft na lezing 

van dit boek onduidelijk wat de conservatieven in de poli

tiek nu eigenlijk concreet wilden bereiken. Er is echter een 

constante die steeds terugkeert. !::>eze vormde bijvoor

beeld zowel de leidraad van het 'beginselprogram' van de 

conservatieve Utrechtse kiezersvereniging 'Koning en 

Vaderland' als de hoofdmoot van een in 1864 door de 

conservatieve journalist Lion opgesteld program. Die con

stante is de opvatting dat de hoogste macht bij de koning 

diende te berusten. 

Maar voor zover dit voor een beginsel kan doorgaan, 

vormt het juist een sleutel tot het conservatieve falen. Ten 

eerste omdat de liberalen er in slaagden om het zwaarte

punt te verleggen naar het samenspel tussen kabinet (de 

ministers exclusief de koning) en het parlement, waardoor 

de conservatieven vanzelf in een omgeving moesten ope

reren waarin zij in programmatisch opzicht met lege han

den stonden.Ten tweede omdat het (weer) leggen van de 

hoogste macht bij de koning, in geen enkel opzicht duide

lijk maakte welke koers het schip van staat vervolgens zou 

gaan varen. Al helemaal niet omdat Nederland de grillige 

bullebak Willem 111 als koning had. Menig conservatief die 

persoonlijk met deze koning te maken kreeg, moet zich 

toch stilletjes gelukkig hebben geprezen met de ontwikke

ling van het staatsbestel op vastere grond dan de woede

uitbarstingen van een nukkig en lui aangelegd vorst zou

den hebben gegeven. 

Zo pakte het feit dat de geschiedenis uiteindelijk door 

personen wordt gemaakt, een feit dat uitgerekend conser

vatieven niet (konden) nalaten te onderstrepen (tegen

over de huns inziens doctrinaire stelselbouwers à la Thor

becke), slecht voor de conservatieven uit. De persoonlijke 

bijdrage van de leidende conservatieven hielp de conser

vatieve beweging overigens evenmin op weg. Van Raak laat 

uitvoerig enkele van deze leidende figuren de revue passe

ren, in het bijzonder Gerrit Jan Mulder en diens levensge

schiedenis en -filosofie. Mulder was een Utrechts hoogle-
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raar in de farmacie en in de chemie, die mede het vuurtje 

van de antipapistischeAprilbeweging opstookte waardoor 

Thorbecke in 1853 ten val werd gebrache. Direct na dit 

succes richtte hij in zijn woonplaats de kiezersvereniging 

Koning en Vaderland op, die het centrum zou vormen van 

een netwerk van zulke conservatieve verenigingen. 

In maar liefst drie van de zes hoofdstukken uit Van 

Raaks boek speelt Mulder de hoofdrol. Men zou dus den

ken dat Mulder de meest vooraanstaande leider van de 

Nederlandse conservatieven is geweest. Maar de man, die 

in 1853 inderdaad als organisator naar voren trad, is nooit 

een echt politicus geworden. Perfectionist als hij was4
, 

durfde hij het hem onbekende staatkundige terrein niet te 

betreden. Tot tweemaal toe - in 1854 en in 1856 - weiger

de hij een aanbod om als minister het onderwijsvraagstuk 

naar zijn inzichten te regelen. En dat terwijl hij over dit 

vraagstuk een geprononceerd 'eigen' inzicht had waar

voor hij zich erg druk maakte; hij meende dat het onder

wijs (ook bijvoorbeeld de universitaire opleiding in de 

chemie) niet zozeer op kennisverwerving als wel op 

morele verheffing diende te zijn gericht. In 1856 trad wel 

een door conservatieven gedomineerd kabinet aan, waar

in Mulders vriend Simons als minister van Binnenlandse 

Zaken het onderwijsvraagstuk had kunnen regelen. Door 

politiek amateurisme, vooral in de omgang met het parle

ment, kwam Simons echter al na enkele maanden ten val. 

Hoezeer Mulder als mogelijk conservatief leider faalde, 

blijkt alleen al op dit moment. Want in plaats van de zaken 

(nog zoveel mogelijk) naar zijn hand te zetten, keerde Mul

der teleurgesteld de politiek de rug toe. 

Vreemd genoeg krijgen de conservatieven die zich 

wel in de politiek begaven, als minister of als Tweede 

Kamerlid, maar weinig aandacht van Van Raak. Enkele pas

sages van het boek worden gewijd aan Jan Heemskerk 

Azn., bij wie eind jaren zestig de leiding van de conserva

tieven terecht leek te zijn gekomen. Maar uitgerekend 

deze cruciale jaren, waarin de conservatieven hun laatste 

kans kregen om zich blijvend als politieke stroming in 

Nederland te vestigen, blijven zwaar onderbelicht. Van 

Raak releveert wel dat de conservatieven zich niet als één 

man achter Heemskerk opstelden en dat diens oratori

sche kwaliteiten achterbleven bij die van de succesvolle 

Britse conservatieve leider Disraeli, maar met deze 

schaarse mededelingen (zonder nadere verklaring) moet 

182 

de lezer het doen. Op die manier kan de vraag waarom 

het conservatisme in Nederland niet aansloeg, onmogelijk 

afdoende worden beantwoord. 

Opvallend aan vrijwel alle in het boek genoemde lei

dende conservatieven is dat zij hun politieke leven als libe

raal zijn begonnen en zich pas na 1848, soms plotseling 

maar soms ook in een proces van vele jaren, tot conser

vatief hebben ontwikkeld. Was het werkelijk een rijpend 

inzicht bij het ouder worden, of was het een persoonlijke 

afkeer van de liberale leider Thorbecke wat deze mensen 

tot conservatief maakte? Thorbecke mag zijn naam als 

staatsman en liberaal leidsman stevig hebben gevestigd, als 

mens was hij om het zachtjes te zeggen niet gemakkelijk. 

Opererend met een zelfs voor de negentiende eeuw 

opvallende afstandelijkheid, vloerde hij degenen die het 

niet met hem eens waren veeleer met bijtende opmerkin

gen dan met zakelijke argumenten. De katholieke 

geschiedschrijver Rogier, die alle waardering had voor 

Thorbeckes staatkundige werkzaamheid, schreef dan ook 

bijna een halve eeuw geleden: 'Niet geheel ten onrechte 

heeft men in de Aprilbeweging een uiting van diep-gewor

telde Thorbecke-phobie gezien.Thorbecke werd in brede 

kringen gehaat .... Men haatte hem hier en daar om zijn 

beginselen, maar in brede kringen om zijn optreden.'5 

Van Raak gaat grotendeels aan deze factoren voorbij. 

Volgens hem zijn de conservatieven ten onder gegaan 

omdat zij er niet in slaagden hun vanouds in de achterka

mertjes bedreven politiek aan te passen aan een stelsel 

dat om optreden in de openbaarheid vroeg. Anders 

gezegd: de conservatieven wisten niet hoe zij de kiezers 

moesten bereiken. Dit is een merkwaardige redenering 

omdat Van Raak tevens laat zien dat Mulder en zijn cern

panen in 1853 (met de Aprilbeweging) wel degelijk wisten 

hoe het Nederlandse volk kon worden bereikt: namelijk 

door kerkelijke tegenstellingen uit te buiten voor politieke 

doeleinden. Maar wie dat beseft begrijpt ook waarom de 

conservatieven het later wel moesten afleggen tegen de 

antirevolutionairen, wier politieke leider Kuyper immers 

grootmeester was in het bedrijven van politiek op basis 

van religieuze emoties. 

Al met al bevat het proefschrift van Van Raak zonder 

dat hij een en ander expliciet maakt, toch de ingrediënten 

van het conservatieve falen. Door het ontbreken van een 

krachtige leidersfiguur en van een duidelijk eigen program, 
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waren de conservatieven niet opgewassen tegen de 

omstandigheden van de jaren zeventig: met de dood van 

Thorbecke in 1872 verdween de figuur die de conserva

tieven laaiend had gemaakt en met de opkomst van Kuy

pers antirevolutionairen werd een nieuw vuur ontstoken 

in welks nabijheid het conservatisme wel moest ver

schroeien. 

Van Raaks verdienste is dat hij de politieke stroming 

van het Nederlandse conservatisme aan de vergetelheid 

heeft ontrukt. Maar zijn poging om eerdere verklaringen 

over het wezen en het falen van de conservatieven te cor

rigeren, is naar mijn mening mislukt. De werken van histo

rici als Kossmann en Von der Dunk blijven onmisbaar voor 

kennis van het Nederlandse conservatisme. Ja, zelfs een 

tijdgenoot van de negentiende-eeuwse conservatieven 

wist al feilloos aan te geven waardoor het mis zou gaan. 

Het liberale staatsrechtelijk geweten Buys riep de conser

vatieven namelijk meer dan eens op een inventaris op te 

maken van hun eigen beginselen, zodat Thorbeckes begin

selen - die Buys onderschreef- niet langer de alleenheer

schappij zouden hebben. 'Aan Thorbeckophobie in hare 

tallooze kleurschakeeringen bestaat waarlijk geen gebrek, 

maar Thorbeckophobie is nog geen regeeringsbeginsel', 

schreef Buys in januari 1865. Ruim vier jaar later consta

teerde hij dat de conservatieven de door hem gegeven 

opdracht niet hadden weten te volbrengen: 'Hun beginsel 

is om er geen te hebben, hun geheele bestaan de karika

tuur van eene politieke partij.' 

Ronald van Raak, In naam van het volmaakte. Conservatisme 

in Nederland in de negentiende eeuw, Amsterdam, 200 I 

(ISBN 902841910 I; 269 pagina's; f59,90). 

NOTEN 

I Zie bv. de schets zoals gegeven door: Remieg Aerts, 

De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: 

het tijdschrift De Gids, Amsterdam, 1997, pp. 195-200. 
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2 Zie ook: Ren de Jong, Van standspolitiek naar partijloya

liteit Verkiezingen voor de Tweede Kamer 1848-188 7, 

Hilversum, 1999, pp. 66-69,72-73,79 en 83. 

3 De Aprilbeweging is de benaming voor de grootscha

lige agitatie van Nederlandse protestanten tegen het 

herstel door de katholieke kerk van de bisschoppelij

ke hiërarchie in Nederland. Dat de paus in ons land 

(dat tot 1853 missiegebied was, het gevolg van eeu

wenlange achterstelling van katholieken door de 

staat) weer bisschoppen kon benoemen, was moge

lijk gemaakt door Thorbeckl:s Grondwet van 1848, 

die immers vrijheid van godsdienst en vereniging 

waarborgde. 

4 Aardig is dat Van Raak vermeldt dat het perfectionis

me van Mulder hem ook in zijn persoonlijk leven 

opbrak. Wie niet aan zijn hoge morele eisen voldeed, 

raakte bij Mulder onverbiddelijk uit de gratie. Zo ook 

zijn vrouw, van wie hij zich liet scheiden (een stap 

waarmee hij zich in conservatieve kringen onmogelijk 

populair kan hebben gemaakt). Helaas gaat Van Raak 

niet in op de vraag wat de tekortkomingen van Mul

ders vrouw zouden zijn geweest. Wel schrijft hij dat 

Mulder zelf meermalen vreemd ging. De lezer moet 

zo wel het vermoeden krijgen dat Mulders vrouw de 

verre van volmaakte levenswandel van haar man in 

haar schoenen geschoven kreeg. 

5 L.J. Rogier en N. de Rooy,ln vrijheid herboren. Katholiek 

Nederland 1853-1953,Den Haag,l953,p.IOI. 

6 

7 

J.T. Buys, 'De donkere dagen vóór kersmis', in:W.H. de 

Beaufort en A.R. Arntzenius uitg .• Studiën over staat

kunde en staatsrecht van mr. J. T. Buys I, Arnhem, 1894, 

pp. 3-25, p. 23. 

J.T. Buys, Onze kieswet, in: ibidem, pp. 293-316, p. 315. 

Drs. P.G.C. van Schie is historicus en wetenschappelijk mede

werker bij de ProfMr. B.M. Teldersstichting 
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MO S L I M F UN D AM E N T A L I S M E :
E E N R E Ë L E B E D R E I G I N G V O O R

H E T L I B E R A L I S M E ?
M A R C O K R E U G E R

�
Met het dramatische ineenstorten van de Twin Towers in

Manhattan, op 11 september 2001, lijkt tevens de zoete

droom in te storten dat het liberalisme na de Koude

Oorlog als enige ideologie overeind is gebleven en sinds-

dien geen fundamentele bedreigingen meer kent. Fukuya-

ma, die het optimisme onder de liberalen treffend wist te

verwoorden in zijn essay ‘The End of History?’, heeft op

het eerste gezicht alsnog ongelijk gekregen. In plaats van

een periode van rust en mondiale liberalisering vormen

de aanslagen in de Verenigde Staten het begin van een

nieuwe strijd tegen bewegingen die op gewelddadige

wijze hun radicale opvattingen proberen op te leggen aan

de mensheid. Het moslimfundamentalisme vormt de

nieuwste bedreiging voor het liberalisme en deWesterse

wereld.

Sommigen zullen zelfs zeggen dat de pessimistische

voorspelling van Samuel Huntington in zijn werk ‘The

Clash of Civilizations?’ daarmee bewaarheid wordt: de

toekomst zal zich niet kenmerken door eenstemmigheid

en gezapigheid, maar juist door een grote botsing tussen

verschillende beschavingen. Met name die tussen de isla-

mitische en de niet-islamitische wereld.

Toch hoeft de theorie van Fukuyama na 11 september

niet zonder meer in de prullenbak te verdwijnen. Hoewel

het Westen flink uit het veld is geslagen door de recente

aanslagen, blijven de vooruitzichten voor het liberalisme op

de langere termijn immers positief. ‘De basis van onze vrije

samenleving blijft gezond’, stelt Alan Greenspan, president

van de Amerikaanse centrale banken. Deze analyse gaat

mijns inziens niet alleen op voor de samenleving in materiële

zin (de economie), maar evenzeer voor de ideeënwereld.

Want hoewel het moslimfundamentalisme de liberale orde

wel degelijk bedreigt, vormt het echter geen reële be-

dreiging voor de liberale ideologie.
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Het moslimfundamentalisme zet zich weliswaar af tegen

de liberale waarden en instituties van kapitalisme en

democratie, maar het vormt zelf geenszins een volwaar-

dig alternatief voor het liberalisme. Het moslimfunda-

mentalisme heeft in essentie geen programma, behalve

dat het hetWesten wil vernietigen. Het is uitsluitend een

anti-ideologie. En wanneer we kijken naar wat fundamen-

talistische regimes te bieden hebben, dan kan dat ook

slechts voor zeer weinigen een aanlokkelijk alternatief

vormen tegenover de liberale democratie en het kapita-

lisme.

Landen waar het moslimfundamentalisme in praktijk

wordt gebracht worden gekenmerkt door armoede en

onderdrukking.Afghanistan, het land met het meest radi-

cale fundamentalistische regime (dat de terrorist Bin

Laden ook ondersteunt), balanceert op de rand van de

afgrond. Het gevolg is dat verreweg het grootste deel van

de Afghanen inmiddels ‘met de voeten hebben gestemd’

en het land zijn ontvlucht.

Het moslimfundamentalisme kan in de praktijk geen

aantrekkelijk alternatief vormen voor het liberalisme en

het is daardoor ook geenszins een reële bedreiging in de

zin dat liberale democratieën op termijn door fundamen-

talistische regimes zouden kunnen worden vervangen.

Dat staat nog los van het feit dat het moslimfundamenta-

lisme een duidelijke culturele en religieuze grondslag

heeft waardoor het in praktijk vrijwel onmogelijk naar

niet-islamitische landen geëxporteerd kan worden.

De door Fukuyama uitgeroepen overwinning van het

liberalisme staat daarmee dan ook niet ter discussie,want

de nieuwste strijd is geen ideologische. De opkomst van

het moslimfundamentalisme is niet het gevolg van het

falen van het liberalisme, maar juist van zijn onbetwistba-

re succes. Het grote verschil met eerdere bedreigingen



voor het liberalisme, zoals het fascisme en het communis-

me, is dan ook dat het moslimfundamentalisme niet

voortkomt uit interne tegenstellingen binnen hetWesten

en de liberale democratie zelf.

Het moslimfundamentalisme vindt zijn voedingsbo-

dem alleen in de islamitische wereld en dan nog alleen in

die delen waar armoede niet leidt tot een verdere toe-

nadering tot het Westen, maar juist tot een verbitterde

afkeer daarvan. Het mondiale kapitalisme ondermijnt,

met zijn consumentisme en met de aantrekkingskracht

van de Westerse leefwijze, de traditionele islamitische

samenleving. Dit leidt tot gevoelens van vernedering en

wrok ten aanzien van hetWesten en vormt daarmee de

voedingsbodem voor terroristische bewegingen. Radicale

groepen roepen op om de traditionele samenleving tegen

elke prijs te verdedigen met een ‘Heilige Oorlog’ tegen

het ‘vulgaire’Westen en stellen daarbij het paradijs in het

vooruitzicht.

Maar daarmee staat het moslimfundamentalisme in
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feite in zijn hemd. De ‘Heilige Oorlog’ blijkt namelijk niet

zozeer een strijd te zijn tussen de Islam en hetWesten,

maar juist een strijd binnen de islamitische wereld zelf.

Een strijd tussen een fundamentalistische minderheid die

krampachtig vasthoudt aan inefficiënte en totalitaire tra-

dities en het grote aantal mensen in de islamitische

wereld die de liberale succesformule willen omarmen.

Fukuyama’s stelling dat het liberalisme een universele

aantrekkingskracht heeft en daardoor uiteindelijk univer-

seel geadopteerd zal worden lijkt daarmee eerder te

worden bevestigd dan te worden ontkracht. Echter, de

gebeurtenissen van 11 september tonen ook aan dat dit

proces zich zeker niet zonder slag of stoot zal voltrek-

ken, evenals dat hetWesten hier niet geheel van afgezon-

derd kan blijven.

Drs. M.G.K. Kreuger is wetenschappelijk medewerker bij de

Prof.mr. B.M. Teldersstichting en eindredacteur van Liberaal

Reveil.

R E C T I F I C A T I E
Liberaal Reveil, nummer 4, augustus 2001.

Aan het artikel ‘Biotechnologie is onderdeel van de vooruitgang’ door Edith Schippers is per abuis toegevoegd dat

zij secretaris gezondheidszorg bij de Vereniging VNO-NCW is. Zij is echter secretaris ruimtelijke ordening bij

deze vereniging en heeft het artikel op persoonlijke titel geschreven.



H E T F E N OM E E N K O K

F R A N K A N K E R S M I T

�

De staat vertoont als zelfstandige organisatie

onvermijdelijk de neiging om zich af te schermen

van de buitenwereld en probeert daarom ook de

invloed van de representatieve democratie op

zijn organisatie zo klein mogelijk te houden.

Daarin is hij de laatste tijd opmerkelijk geslaagd

en daarmee is er geleidelijk een andere politieke

orde ontstaan. Het succes van Kok in dit proces

bestaat voor een groot deel uit het feit dat hij erin

geslaagd is om het vertrouwen tussen burger en

staat te herdefiniëren, in overeenstemming met

de nieuwe, meer afstandelijke relatie die tussen

burger en staat is ontstaan.

Vriend en vijand zijn er het erover eens dat Koks poli-

tieke carrière zeer succesvol is geweest. Het geheim van

zijn succes lag er voornamelijk in dat hij steeds ‘in

opdracht van de tijd’ leek te handelen. Beter dan wie ook

voelde hij aan wat ‘de tijd’ van de politiek verlangde en hij

handelde dienovereenkomstig. Zijn politieke optreden is

te vergelijken met het lopen over die loopbanden op

Schiphol: je loopt in een normaal tempo en toch ga je

twee keer zo hard. Kok bereikte dat effect door als het

ware ‘de geest van de tijd’ als loopband te gebruiken. Bij-

gevolg, over Koks politieke succes kun je niet zinvol spre-

ken als je vergeet hoezeer hij een exponent was van de

politieke cultuur in de jaren dat hij vorm gaf aan de

Nederlandse (en zelfs aan de Europese) politiek. De wer-

kelijk zinvolle vraag inzake Kok is daarom niet zozeer ‘wat

is er zo goed en bijzonder aan deze man?’ maar veeleer

‘wat maakte zijn succes mogelijk?’, of beter nog, ‘welke

waren de objectieve omstandigheden van de politieke

realiteit in het Nederland van zo rond 1995 tot 2000 dat

een politicus als Kok daarin zo buitengewoon succesvol
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kon opereren?’.

Om die vraag te beantwoorden is het van belang om

een enkel elementair, maar toch vaak veronachtzaamd

feit over staat of overheid in ogenschouw te nemen. Ik

bedoel dit.We zien de staat vooral als een instantie die

uitdrukking geeft aan de wil van het electoraat. Daar ligt

voor ons zin en doel van de democratische staat.Tot op

zekere hoogte is dat natuurlijk correct.Maar we vergeten

dan dat de staat daarnaast ook een complexe organisatie

is en daarmee onderworpen aan de wetten die dergelijke

organisaties beheersen. Zeker, de staat representeert de

kiezer. Maar daarnaast heeft hij, qua organisatie, ook zijn

eigen wensen en belangen - wensen en belangen die vaak

geheel losstaan van wat er speelt in de samenleving en

van wat leeft in het gemoed van de burger. Een organisa-

tie verlangt in eerste instantie te overleven - ook al zou

dat ten koste gaan van anderen - en dat is haar kompas in

haar interactie met haar omgeving. Iedere organisatie

smeert daarom eerst de boterhammen voor zichzelf en

pas daarna die voor anderen. Met de staat is het precies

zo. De staat dat verwijten is even dwaas als het preken

tegen een boom; want dat ligt nu eenmaal in zijn aard als

organisatie.

Organisaties zullen daartoe onderscheiden tussen

het veilige ‘binnen’ van de organisatie zelf en een in prin-

cipe gevaarlijke ‘buitenwereld’, waartegen de organisatie

afgeschermd en beschermd moet worden. Zoals de sys-

teemtheoreticus Niklas Luhmann zou zeggen: iedere

organisatie omringt zich met een ‘huid’ die de grens tus-

sen ‘binnen’ en ‘buiten’ markeert en iedere organisatie zal

ook proberen om die ’huid’ zo stevig en zo impermeabel

mogelijk te maken.Dat biedt de beste bescherming. So far

so good.We moeten ons echter realiseren dat de demo-

cratische staat - qua organisatie - daarbij systematisch



een hindernis ontmoet waar andere organisaties veel

minder last van zullen hebben. Het gaat daarbij om de

democratische eis dat de staat maximaal open zal staan

ten aanzien van de wensen van het electoraat. Die ver-

langt dat er een permanent ‘gat’ blijft zitten in de huid van

de staat als organisatie, zodat wat wezensvreemd is aan

de staat (dat wil zeggen de politieke wil van de burger)

toch tot in zijn hart door kan dringen. De democratische

staat is daarom als een gewond dier dat continu bloedt

uit een even pijnlijke als diepe en ongeneeslijke wond:

namelijk uit de wond die veroorzaakt wordt door de aan

hem gestelde eis dat zijn (politieke) identiteit bepaald zal

worden door iets buiten hemzelf. Begrijpelijkerwijs zal de

staat altijd proberen die wond te sluiten en te laten gene-

zen.

Dat verklaart het één en ander van de evolutie van

onze democratieën over de laatste decennia. Politicolo-

gen en politieke theoretici zijn het erover eens dat we de

laatste decennia een verschuiving kunnen constateren

van het traditionele functioneren van de parlementaire

democratie naar varianten van wat men aanduidt als ‘co-

management’. De staat reageert nu nauwelijks meer, of

althans wezenlijk minder op de ‘input’ van burger en elec-

toraat en geeft de voorkeur aan onderhandelingen tussen

de staat en bepaalde segmenten van de samenleving, zoals

bedrijven, ‘pressure groups’, ‘single issue’-bewegingen en

wetenschappelijke of technologische adviesinstanties.

Vanuit het perspectief van de staat is dat een immense

vooruitgang omdat in de transacties met dat soort van

instanties de staat zelf niet ter discussie staat en hij dus

hier zijn ‘huid’ intact kan houden. Immers, de staat die

met dergelijke instanties onderhandelt, hoeft daarbij zijn

eigen identiteit niet ter discussie te stellen - zoals dat

onvermijdelijk wel altijd gebeurt in zijn contact met de

burger. De staat kan, desgewenst, rustig tegen die instan-

ties zeggen dat ze wat hem betreft kunnen barsten, maar

dat kan hij zich bij de burger uiteraard niet permitteren.

De staat heeft daarom heel wat liever met die instanties

te maken dan met de burger en hij zal daarom proberen

het contact met de burger zoveel mogelijk te verruilen

voor het contact met die zoveel minder bedreigende

instanties.

Parallel daaraan slaagde de staat erin om de mecha-

nismen van de representatieve democratie - waardoor
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die permanent bloedende wond van de staat alsmaar

openbleef - gaandeweg buiten werking te stellen.Hier ligt

de verklaring voor het verlies aan betekenis van de wet-

gever, dat is van de Tweede Kamer.Via de Tweede Kamer

(als representatie van het electoraat) manifesteerde zich

in het hart zelf van de staat steeds iets wat vreemd is aan

de staat als organisatie en iets wat de staat, qua organisa-

tie, daarom altijd al zoveel mogelijk zocht te marginalise-

ren. Niet het machtsverlies van de Tweede Kamer in zijn

verhouding tot de Regering moet ons daarom verbazen,

alswel het feit dat het zolang geduurd heeft voordat dat

machtsverlies ook daadwerkelijk optrad. Je kan zeggen

dat de politieke ideologie die natuurlijke evolutie altijd

heef tegengehouden; maar zodra de ideologie wegviel,

kon alles zijn natuurlijk verloop krijgen en was het met de

Tweede Kamer gedaan.

Het is tegen deze achtergrond dat wij Koks uitzon-

derlijke politieke succes moeten beoordelen. Democrati-

sche politiek functioneert bij de gratie van vertrouwen.

De politicus, de politieke partij of de regeringscoalitie die

het vertrouwen van burger en electoraat verspeelt, heeft

daarmee de politieke dood over zich afgeroepen. In die

zin is de open wond van de staat, hoe klein nu ook, nog

steeds een wond die de politieke dood van politicus, par-

tij en coalitie ten gevolge kan hebben.Welnu, Kok slaagde

erin om enerzijds het vertrouwen van de burger te

behouden, terwijl hij anderzijds de burger politiek

onschadelijk maakte. Om te begrijpen hoe dat kon luk-

ken, moeten we onderscheiden tussen twee verschillende

soorten van vertrouwen.

In de eerste plaats is er het meer traditionele soort

van politiek vertrouwen, waarbij de burger of het electo-

raat de politicus of de politiek in het algemeen vertrouwt

in de zin dat de burger en het electoraat zich kunnen

herkennen in wat de politiek besluit en waarbij burger en

politicus (c.q. de staat) een politieke identiteit met elkaar

delen. Er is een politiek probleem, al of niet algemeen

herkend, de politiek neemt er een bepaald besluit over en

de burger zegt dan bij zichzelf: ‘zo zou ik het ook gedaan

hebben’.Men kan dit verticaal vertrouwen noemen: de poli-

tieke besluitvorming schept een verticale band tussen

politiek of staat en burger. De politieke partijen voedden

dit verticale vertrouwen en onderhielden met zorg die

verticale band tussen kiezer en politicus. Dit is evident



het soort van vertrouwen waarop de representatieve

democratie gebaseerd is, zoals wij die kennen uit de

handboeken en uit de recente geschiedenis.

Maar daarnaast is er het horizontale, maatschappelijke

vertrouwen. Denk daarbij aan ons vertrouwen in de men-

sen waarmee we in het dagelijks leven te maken krijgen.

We vertrouwen erop dat we op straat door onze mede-

mensen niet beroofd of in elkaar geslagen worden, dat

geld netjes wordt afgerekend, dat mensen hun beloftes

houden et cetera. Maar hoe die mensen daarbuiten hun

leven organiseren, wat voor plannen ze hebben met zich-

zelf en hun kinderen, hun wensen en verlangens et cetera

- dat alles is hun zaak en irrelevant voor dit horizontale

vertrouwen.Dit is, kortom, het soort van vertrouwen dat

ons in staat stelt om op een elegante manier langs elkaar

heen te leven. En als zodanig ook onmisbaar - daarover

geen enkel misverstand.

Welnu, er is een directe relatie tussen enerzijds het

succes van de staat om de open wond die de representa-

tieve democratie in zijn huid veroorzaakte te sluiten en,

anderzijds, de vraag of we in de politiek van doen hebben

met een verticaal, dan wel met een horizontaal vertrou-

wen van de burger in de staat. Bij het verticale politieke

vertrouwen is de wond van de representatieve democra-

tie nog open; bij het horizontale maatschappelijke ver-

trouwen kunnen staat en burger langs elkaar heen gaan

leven en hoeven zij niet langer in elkaar geïnteresseerd te

zijn, zoals wij ook geen aandeel hebben in het leven van

degene die we op straat tegenkomen (en dat ook niet op

prijs zouden stellen).

Hier ligt dan de verklaring voor het zo opmerkelijke

succes van Koks politieke leiderschap. Meer dan enig

Nederlands politicus slaagde hij erin het traditionele ver-

ticale politieke vertrouwen om te buigen tot horizontaal

politiek vertrouwen. En het lukte hem bovendien ook

nog om die overgang pijnloos en onopgemerkt te laten

plaatsvinden. Meer in het bijzonder, het behoort tot de

logica van zo’n overgang dat er een kort moment weinig,

of misschien zelfs niets, van beide vormen van politiek

vertrouwen zal zijn. De politicus staat dan even geheel

‘naakt’, om zo te zeggen, tegenover de kiezer. Dat zijn

zeer riskante momenten, zowel voor de politicus in

kwestie alswel voor heel de politieke cultuur van een

natie.We weten exact wanneer dat moment zich bij Kok
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aandiende, namelijk toen hij, zoals hijzelf zei, zijn ideologi-

sche veren afschudde. Maar de politieke timing was zo

subtiel, zo geheel in overeenstemming met wat mensen

toen bereid waren te horen en te accepteren, dat die op

zich zo gevaarlijke stap toen zonder vervelende gevolgen

gezet kon worden.

Dat wil overigens zeker niet zeggen dat die gevolgen

niet zeer ingrijpend zijn.Want doordat de open wond in

de huid van de staat zich nu vrijwel gesloten heeft, reali-

seerde de staat waar zijn eigen organisatorische logica

hem altijd al toe dwong. En daarmee is een wezenlijk

andere politieke orde ontstaan: de staat is er nu vooral

voor zichzelf en niet meer voor de burger. Het domein

waarop het vertrouwen actief is werd nu zeer ingeperkt.

Dat traditionele verticale vertrouwen had altijd de

dimensie van het ‘ja, dat zou ik ook zo gedaan hebben’ en

drong daarom door tot wat tot de kern van onze politie-

ke identiteit en die van de staat behoorde. Daarentegen,

het paradigma van het horizontale vertrouwen is het veel

bescheidener vertrouwen in de voorspelbaarheid in

gedrag en in het burgerfatsoen van mensen met wie we

verder niets te maken hebben. Dat vertrouwen blijft aan

de oppervlakte.

Zo is het ook in die nieuwe politieke orde die met

Kok ontstond.We hebben geen goede reden meer om

ons wezenlijk in het doen en laten van de staat te verdie-

pen: de staat is ons tot een ander, tot een vreemde

geworden. Zijn toekomstplannen zijn ons even vreemd

en onbereikbaar als die van een willekeurige inwoner van

een andere stad. We missen zelfs de instrumenten om

over zijn toekomstplannen en over zijn doen en laten nog

een gefundeerd oordeel te kunnen vellen. We hebben

geen goed oordeel meer over wat de staat goed en ver-

keerd doet, over de vraag of zijn successen de moeite

waard zijn en of zijn falen werkelijk ernstig is of niet.

Neem bijvoorbeeld de vraag of wij wel of niet goed wor-

den bestuurd (‘geregeerd’ is een te groot woord zijn in

dit verband). Je kan inderdaad overtuigend betogen dat

onze staat het land op een uiterst verantwoorde en

degelijke manier bestuurt. Het is hier tenslotte geen Rus-

land, en zelfs geen Frankrijk of Italië. Maar je kan ook wij-

zen op de lamlendige politie, het falen van justitie, het

ondoordachte en inconsequente immigratiebeleid, de

dwaze privatiseringsdrang (de NS!), de rampen van het



landbouwbeleid, het eindeloze WAO-feuilleton, de wacht-

lijsten in de gezondheidszorg, de even ergerlijke als on-

nodige verprutsing van het onderwijs, de alsmaar langer

wordende files, het doordrammen van de Betuwelijn, de

ongekende verspilling van publieke middelen, de gebrek-

kige infrastructuur, het gezeur om een peperdure HSL

naar Parijs terwijl je niet eens meer behoorlijk van

Amsterdam naar Utrecht kan reizen, de departementale

idée-fixes en blinde vlekken, het tot in het absurde door-

gedreven economisme, de onwil van de overheid om van

vroegere fouten te leren - en zo kan je nog wel een tijdje

doorgaan. Maar hoe erg zijn die dingen nu werkelijk (afge-

zien dan van de schande van Srebrenica)? Zijn dit slechts

de kleine ongemakken die ons eraan herinneren dat nu

eenmaal niets in deze wereld, ook de Nederlandse staat

niet, geheel volmaakt is? Zijn dit de bedrijfsongevallen die

nu eenmaal onontkoombaar zijn in een complexe organi-

satie als de Nederlandse staat? Of moeten we in die

tekortkomingen juist het dramatisch bewijs zien van een

overheid die niet langer in staat is om het land op een

behoorlijke manier te besturen? We weten het eenvoudig-

weg niet.

We weten het niet omdat we de maat niet meer heb-

ben om succes en falen überhaupt nog te kunnen meten.

Vroeger hadden we die maat in de ideologie. Die gaf aan

wat politici van plan waren. En wat ze bereikten - of niet

bereikten - kon aan die plannen afgemeten worden. Nu

rest ons slechts het terechte verlangen dat de overheid

het horizontale vertrouwen niet beschamen zal en een

minimum aan voorspelbaar en fatsoenlijk gedrag te zien

zal geven. Daarbuiten is alles onbestemd geworden en in

een dikke politieke mist verdwenen. En, inderdaad, de

grote populariteit van Kok en van Paars bewijst dat het

electoraat hem dit (horizontale) vertrouwen zonder enig

voorbehoud schenken wil.
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Een conclusie. Het verticale vertrouwen gaf ons de

politicus van vroeger met wie we ons konden identifice-

ren - of juist niet natuurlijk. De politicus, levend van dat

verticale vertrouwen, was per definitie polariserend, en

daarom inzet van soms felle politieke discussie. Hij ver-

deelde de natie tegen zichzelf. Maar deed hij dat op een

manier die parallel liep met conflicten in de samenleving

zelf (iets waar Den Uyl zo ontzettend slecht in was), dan

garandeerde zijn optreden de publieke bewustwording

van wat er aan maatschappelijke problematiek in het land

bestond. En zonder die bewustwording viel er aan die

problematiek uiteraard niets te doen; want waarvan je je

niet bewust bent, dat kun je ook niet repareren. Daar lag

de waarde en de betekenis van de politicus van vroeger.

Maar sindsdien heeft de open wond van de staat zich

gesloten.De politicus werd een technocratische bestuur-

der en een nieuw soort vertrouwensrelatie ontstond

tussen staat en burger. Het was de prestatie van de

bestuurder Kok om deze ingrijpende evolutie op een

even rustige als beheerste wijze te laten plaatsvinden

(daarbij ongetwijfeld zeer geholpen door de aanhouden-

de hoogconjunctuur). Men moet hem daarvoor prijzen.

Hij heeft het vertrouwen tussen staat en burger geherde-

finieerd in overeenstemming met de nieuwe relatie die

tussen beiden ontstond na de dood van de ideologie.

Maar of ons lange termijn belang beter gediend is met

een op het horizontale vertrouwen gefundeerde politiek

dan met een politiek die het verticale vertrouwen mobili-

seert, daarover kan men geredelijk van mening verschil-

len. Misschien was dit een vernietiging van politiek kapi-

taal die haar evenknie niet heeft in de geschiedenis van

onze democratie.

Prof.dr. F.R. Ankersmit is hoogleraar intellectuele en theoreti-

sche geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.



M I S S L A G O P H E T B I N N E NHO F

H E N K V O N H O F F

�

De Eerste Kamer heeft de belangrijke taak om

wetsvoorstellen te toetsen op hun juridische kwali-

teit.Deze taak heeft de Eerste Kamer bij de recen-

te perikelen rond het referendum jammerlijk

beschaamd. Men heeft korte termijnbelangen

laten prevaleren boven constitutionele zuiverheid.

De ‘waan van de dag’ dreigt hiermee door te drin-

gen tot in de Eerste Kamer, waardoor het

bestaansrecht van dit orgaan als ‘chambre de

réflection’ sterk onder druk komt te staan.

De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft na de treurige

publiciteit in de zaterdagse bijlage van NRC/Handelsblad

verzuimd om zich te revancheren bij de behandeling van

een tweetal wetsontwerpen kort voor het zomerreces.

Het ene betrof de mogelijkheid om aan een burgemees-

tersbenoeming een referendum te laten voorafgaan, het

tweede de herindiening van een wetsontwerp dat correc-

tieve referenda voor een interimperiode mogelijk maakt.

Het gaat mij daarbij niet om de inhoud van deze wets-

ontwerpen. De beoordeling daarvan is in de dagblad- en

weekbladpers aan de orde geweest.Teneinde mijn bijdrage

objectief te kunnen beoordelen, wil ik vaststellen dat ik

beide wetsvoorstellen afkeur,maar dat is niet aan de orde.

Waar het om gaat is welke functie de Eerste Kamer in ons

wetgevingsproces heeft te vervullen en of die naar beho-

ren is vervuld. Daartoe dient allereerst te worden vastge-

steld of daarover een zekere mate van overeenstemming

bestaat. Behalve de gebruikelijke handboeken is daarvoor

beschikbaar de wisseling van schriftelijke stukken over de

notitie ‘Reflecties over de positie van de Eerste Kamer’ van

de toenmalige minister van Binnenlandse ZakenA. Peper.1

Uit de reactie van de Vaste Commissie uit de Eerste

Kamer blijkt dat de functie van ‘bewaking van de rechtssta-

telijke, constitutionele, verdragsrechtelijke en juridische
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technische kwaliteit , waarbij de handhaafbaarheid en het

draagvlak van een voorliggend wetsvoorstel wordt betrok-

ken’ (deze formulering sluit nauw aan bij de inbreng

namens de VVD-fractie op 8 juni 2000), vrij algemeen

wordt aanvaard.Verdere bezinning op die taakstelling leidt

tot een aantal observaties.

Allereerst is het duidelijk dat de Eerste Kamer een

politiek orgaan is met een duidelijk eigen positie in het

wetgevingsproces. Dat politieke karakter wordt mede

bepaald door de wijze van verkiezing. De grondwetgever

van 1983 heeft wat lichtvaardig meegedeind op de deun

van de directe democratie door de verkiezing van de gehe-

le Eerste Kamer te koppelen aan de verkiezing van Provin-

ciale Staten. Slechts weinigen hebben beseft dat daarmede

de Eerste Kamer op dat ogenblik een actuelere kiezersle-

gitimatie kreeg dan de Tweede. Die tendens werd boven-

dien versterkt door de toegenomen invloed van partijor-

ganisaties op de kandidaatstellingsprocedure, waarbij men

tot de grens is gegaan voor wat betreft het grondwettelijk

voorschrift dat afgevaardigden (in dit geval statenleden)

zonder last dienen te besluiten.

De consequentie om de Eerste Kamer bij de kabinets-

formatie of de opstelling van het Regeerakkoord te

betrekken kan en wil men terecht niet trekken. Het zou

het probleem van de kabinetsformatie tot een vrijwel

onontwarbare kluwen maken.Met name in die situatie dat

de regeringscoalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid

behaalt.2

Bovendien kan de Eerste Kamer dan in het geheel niet

meer de hiervoor opgesomde taken in onafhankelijkheid

verrichten. Zolang men de huidige situatie laat voortbe-

staan is het onvermijdelijk dat de Eerste Kamer de ruimte

moet behouden voor een eigen politieke afweging.

Wanneer dient van die mogelijkheid gebruik te wor-

den gemaakt om tot een afwijkend oordeel van deTweede



Kamer te komen? Geheel vrij is elke fractie in die zin niet

dat er terdege rekening moet worden gehouden met de

politieke situatie en de wijze waarop die in de Tweede

Kamer is beoordeeld. Zoals de Tweede Kamer op zijn

beurt rekening moet houden met de aanwezigheid van de

Eerste Kamer.

Uit het voorgaande volgt dat er drie categorieën van

bezwaren zijn waarbij de Eerste Kamer in het geweer

dient te komen. Dat is het geval als de Grondwet of een

verdragstekst in het geding is, dan wel als er sprake is van

een wetsvoorstel dat indruist tegen bestaande wetgeving

of beginselen van behoorlijk bestuur, of er blijkt een zoda-

nig massaal verzet tegen een door deTweede Kamer aan-

vaard wetsvoorstel te bestaan dat de Senaat de wetgever

voor een misstap moet behoeden.

Omdat de Eerste Kamer slechts kan instemmen of

verwerpen is terughoudendheid geboden. Terughoudend-

heid, geen schroom.

Bij de beoordeling van het wetsontwerp betreffende

het burgemeestersreferendum heeft de Raad van State uit-

gesproken dat het in strijd is met de Grondwet. Ik ken nau-

welijks voorbeelden van een dusdanig uitgesproken stand-

punt van dat college.Gevoegd bij de bezwaren die deVVD-

fractie op dit punt koesterde en het minderheidsstandpunt

dat in de Commissie-Elzinga door een drietal leden van die

commissie was ingenomen, had een duidelijke afwijzing

door die fractie voor de hand gelegen.

Nu wordt de indruk gewekt dat een korte termijnbe-

lang - rust in de coalitie - zwaarder heeft gewogen dan

constitutionele zuiverheid. Dat is een verkeerde keuze

omdat die constitutionele zuiverheid een plechtanker is

tegen opportunisme van een naar zijn aard altijd tijdelijk

politiek samenwerkingsverband.

Als zelfs de voorstanders van de wet vaststellen dat

het een ‘krakkemikkig’ ontwerp is, komt de kwaliteit van

het voorstel in het geding. De Eerste Kamer dient zulke

voorstellen af te wijzen.Wordt dat nagelaten dan verspeelt

hij de positie waarmee in de Tweede Kamer wordt reke-

ning gehouden.

Anders maar niet fraaier ligt de zaak bij het tweede

voorstel. Nadat bij de behandeling van de grondwetsher-

ziening op dit punt was gebleken dat de vereiste tweeder-

de meerderheid niet kon worden gehaald om de Grond-

wet open te breken,was een constructie van het dan maar
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met een ommetje buiten de grondwet om te regelen mijns

inziens voldoende grond om daaraan niet mee te werken.

De grondwetswijziging haalde het niet. Niet omdat één

senator (Wiegel) tegen stemde maar omdat meer dan

eenderde van de Eerste Kamer dit voorstel afwees.

Wie er aan meewerkt dat zulke beslissingen worden ont-

weken is misschien wel handig maar dan toch op de korte

baan. Zulke manoeuvres honoreren is het stimuleren van

een uithollingsproces. Dat uithollingsproces wordt door

sommige toegejuicht .‘Wij glibberen naar de gekozen bur-

gemeester’ is een uitspraak van De Cloe (lid Tweede

Kamer, PvdA),maar het is kennelijk een breder toepasbare

methode.

Als in zulke principiële kwesties andere dan uitgespro-

ken politieke overwegingen een rol spelen en tot op de

keper beschouwd onaanvaardbare beslissingen leiden, dan

is er reden tot zorg.

De Eerste Kamer kan zich blijkbaar zelfs in evidente

duidelijke gevallen niet onttrekken aan de dagelijkse poli-

tieke gang van zaken. Het gaat daarbij niet om omstreden

wettelijke maatregelen, zoals indertijd de sanering van de

varkensstapel, maar om problemen die de kern van het

bestaansrecht van de Senaat raken.

Daarom is er sprake van een ‘zwarte dag’.Wie meent dat

de Nederlandse rechter niet de wetgeving moet toetsen

aan de Grondwet omdat de Eerste Kamer deze functie

vervult, moet op de Senaat kunnen bouwen. Als dat niet

het geval blijkt te zijn dan komt de noodzaak om dit anders

te regelen dichterbij.Wie dat weer een stap in de verkeer-

de richting vindt, de verdere juridisering van het bestuur,

moet tot de conclusie komen, dat wat NRC/Algemeen Dag-

blad ‘de doffe kroonjuwelen van D66’ noemde op een mis-

verstand berust. Het blijken paardevijgen te zijn.

NOTEN

1 Kamerstuk 26976, nr. 1

2 In 1987 is daarover in de kring van de oppositie gespecu-

leerd,maar toen behielden de regeringspartijen CDA en

VVD een nipte meerderheid.

Prof. H.J.L.Vonhoff is erelid van de VVD en emeritus-hoogleraar

Albeda leerstoel, alsmede voorzitter van het Centrum Arbeids-

verhouding Overheidspersoneel (CAOP).



R E A C T I E O P D E B I J D R A G E V A N
H E N K V ONHO F F

U R I R O S E N T H A L E N H E L E E N D U P U I S

�

Het artikel van Henk van Vonhoff noopt tot een reactie.

Ten eerste: we zijn het oneens met Vonhoffs beperkte

opvatting over de taak en rol van de Eerste Kamer.Ten

tweede: hij heeft wel een erg gemakkelijk oordeel over de

(on)grondwettelijkheid van het wetsvoorstel inzake de

aanstelling van burgemeesters.Ten derde:Vonhoff beperkt

zijn beschouwing tot twee wetsvoorstellen, hoewel een

derde wetsvoorstel - over de herindeling in de Haagse

regio - zeker zoveel stof deed opwaaien.

T E B E P E R K T E O P V A T T I N G

Vonhoff doet het voorkomen alsof de Eerste Kamer zich

enkel en alleen, uitsluitend heeft bezig te houden met de

juridische kwaliteit van de wetgeving. Zou dat inderdaad

zo zijn, dan zou de Eerste Kamer het verlengstuk van de

Raad van State zijn. Natuurlijk behoort de Eerste Kamer

in het bijzonder naar de juridische kwaliteit van de wetge-

ving te kijken. Maar ook als juridische overwegingen de

boventoon zouden voeren, is de uitkomst van de beraad-

slagingen in de Eerste Kamer onherroepelijk een politie-

ke. In de Eerste Kamer staan de juridische argumenten in

het kader van de wetgeving nooit op zich. Dat moeten

leden van de Eerste Kamer - wij dus - zich bewust zijn.

ONG R ONDWE T T E L I J K ?

In de beraadslagingen in de Eerste Kamer over de aanstel-

ling van de burgemeesters is uitvoerig ingegaan op de

(on)grondwettelijkheid van het voorliggende wetsvoor-
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stel. De stelling dat het voorstel strijdig zou zijn met de

constitutie, spitste zich toe op het punt van de enkelvou-

dige versus meervoudige voordracht.

Vonhoff herinnert aan het minderheidsstandpunt in de

Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie - de

Commissie Elzinga. In dat minderheidsstandpunt lag het

accent op het behoud van de meervoudige voordracht

aan de Kroon.DeVVD-fractie heeft bereikt dat die meer-

voudige voordracht, tegen de wens van de PvdA en D66

in, in de wettekst zal worden opgenomen.We weten dat

Vonhoff geen fiducie heeft in de toezegging van minister

DeVries dat hij de gebreken die terzake in de nieuwe wet

staan, bij de eerstkomende wijziging van de Gemeentewet

zal repareren.Maar wij denken daar anders over.Wedden?

E E N D E R D E W E T S V OO R S T E L

Het had de voorkeur verdiend als Vonhoff zijn beschou-

wing had verbreed tot het derde wetsvoorstel: de herin-

deling van Haaglanden. Dat was immers tegelijkertijd aan

de orde. Daar ging het helemaal niet om grondwettelijke

of juridische aspecten. Het zou, gezien zijn opvatting over

de taak van de Eerste Kamer, des te interessanter geweest

zijn te vernemen watVonhoff daarvan vindt.

Prof.dr. U.Rosenthal en prof.dr. H. Dupuis zijn lid van de Eerste

Kamer voor deVVD.



N A S C H R I F T V A N D E A U T E U R

H E N K V O N H O F F

�

De taakstelling van de Eerste Kamer is door mij niet zo

beperkt weergegeven als in de reactie wordt gesteld. Ik

heb mij bij mijn formulering laten leiden door de inbreng

van de Eerste Kamerfractie van de VVD over positie en

functie van de Senaat.

De minister heeft een toezegging gedaan, maar hij

kan de Tweede Kamer niet binden. Daarom zou op-

schorting van stemming tot de ‘novelle’ daar zou zijn aan-

vaard een betere weg zijn geweest. Bovendien dreigt nu

koppelverkoop met de deconstitutionalisering van de

Kroonbenoemingen.Wedden? Akkoord.

Het derde wetsvoorstel heb ik niet in de beschou-

wingen betrokken.Terecht,want grenswijzigingen veroor-
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zaken heel vaak commotie en daarom worden aan die

voorstellen volgens ongeschreven gebruik nooit politieke

consequenties verbonden. De fractie heeft volstrekt legi-

tiem de afweging ten gunste van bestuurlijke schaalver-

groting gemaakt.

Die schaalvergroting is voor het binnenlands bestuur

dringend gewenst,maar zelfs die wenselijkheid houdt niet

altijd uniformiteit in. Zo zou men in Midden Delfland een

onderscheid kunnen maken tussen glastuinbouw en wei-

degemeenten.

In al dit soort beslissingen wens ik de Senaat de wijs-

heid toe die ik hem toeschrijf.



D E E E R S T E K AM E R :
O N E V E NW I C H T I G E K R I T I E K O P
E E N E V E NW I C H T I G B E S T E L
N I C O L I N E V A N D E N B R O E K E N U R I R O S E N T H A L

�
Het functioneren van de Eerste Kamer heeft in het vorige

parlementaire jaar veel aandacht getrokken.Naar aanleiding

van de instemming van de Eerste Kamer met enkele om-

streden wetsvoorstellen trok, niet voor de eerste keer, een

aantal commentatoren haar bestaansrecht in twijfel.En som-

mige liberalen namen het deVVD-fractie niet in dank af dat

ze in grote meerderheid voor de wetsvoorstellen tot invoe-

ring van het referendum en wijziging van de aanstelling van

burgemeesters heeft gestemd.Dat de gehele fractie voor de

gemeentelijke herindeling in de Haagse regio stemde, lever-

de haar ook uit liberale kringen in gemeenten rond Den

Haag veel kritiek op.Dat gold in het bijzonder voor het feit

dat vier senatoren verklaarden zich inhoudelijk niet met de

herindeling te kunnen verenigen maar vanwege politieke

redenen toch voorstemden.

EERSTE KAMER: MEER DAN ALLEEN JURIDISCHE KWALITEIT

VAN WETGEVING

De primaire functie van het tweekamerstelsel ligt in het ver-

lengde van het principe van checks and balances in de demo-

cratische rechtsstaat: van het op elkaar inspelen van krach-

ten en tegenkrachten, van interventiedrift enerzijds en tem-

pering van sturingspretenties anderzijds, van verschillende

functies in het proces van wet- en regelgeving. Het tweeka-

merstelsel zorgt voor evenwicht.Het schraagt de legitimiteit

van formele wetgeving.

De discussie over de hoofdtaken van de Eerste Kamer

plaatsen we in dat kader.Van de Eerste Kamer wordt alge-

meen verwacht dat zij wetgeving toetst op haar juridische

kwaliteit, de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, en -

alleen voorzover het tot dan toe notoir vergeten mocht zijn

- het maatschappelijk draagvlak. De kritiek op de Eerste

Kamer komt vaak voort uit inconsistente opvattingen over

L i b e r a a l R e v e i l 5 195

de toepassing van deze criteria. Sommige critici gaan ervan

uit dat de Eerste Kamer zich uitsluitend moet buigen over

de juridische kwaliteit van voorgestelde wetgeving. Ze den-

ken daar dan stilzwijgend bij dat de Eerste Kamer zich niet

zou moeten inlaten met de politieke besluitvorming. Soms

lijkt het er zelfs op dat ze de Eerste Kamer zo een dienst

willen bewijzen en haar buiten het politieke gedoe willen

houden.

Overwegingen die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de

kwaliteit van de wetgeving, voeren in de Eerste Kamer de

boventoon.Maar dit neemt niet weg dat de uitkomst van de

beraadslagingen in de Eerste Kamer steeds een politieke is.

De argumenten in het kader van de wetgeving staan nooit

op zich.De Eerste Kamer spreekt geen recht; zij neemt bin-

dende beslissingen over wetsvoorstellen.

Hoewel sommige staatsrechtgeleerden daar anders

over denken, is de heersende opvatting dat het politieke pri-

maat ligt bij de Tweede Kamer en dat dit vraagt om terug-

houdendheid van de kant van de Eerste Kamer. De Eerste

Kamer moet zich, na kennisgenomen te hebben van de

gedachtewisseling en besluitvorming in de Tweede Kamer,

hoeden voor herhaalexercities. Maar de terughoudendheid

is een relatieve zaak en ze laat onverlet dat het ook in de

Eerste Kamer bij zowel voor- als tegenstemmen om een

politieke beslissing gaat. De afweging om voor of tegen te

stemmen mag nog zo verheven en doorwrocht zijn – ze

heeft onvermijdelijk politieke gevolgen. Iets laten doorgaan,

veranderen of stoppen heeft stuk voor stuk bindende effec-

ten op de samenleving en is daarmee politiek van aard.

EERSTE KAMER: REFLECTIE

Het tweekamerstelsel levert nog een andere bijdrage aan de

checks and balances in de democratische rechtsstaat.Waar



nogal eens de waan van de dag de boventoon voert, komt

de Eerste Kamer in beeld als de ‘chambre de réflection’.Het

is in onze tijd nauwelijks nog voorstelbaar dat gewaar-

schuwd wordt tegen ‘overijling in de raadplegingen’ (geci-

teerd inVan der Pot-Donner,Handboek van het Nederland-

se Staatsrecht, 1995, blz. 402).

Maar toch kan dat op zijn tijd nuttig zijn,bijvoorbeeld als

bij een wetsvoorstel verkregen rechten in het geding zijn.

Het blijkt in feite ook al uit de tijd die bewindspersonen

soms nodig blijken te hebben om te reflecteren op de schrif-

telijke inbreng vanuit de Eerste Kamer.

Vaak genoeg gaat achter kritiek op de Eerste Kamer dat

ze het wetgevingsproces vertraagt, een politiek standpunt

schuil. Als het al zo zou zijn dat de Eerste Kamer de snelheid

uit het wetgevingsproces zou halen of zelfs, in enkele geval-

len, dwars ligt en tegen de wens van de meerderheid in de

Tweede Kamer ingaat,dan is daarmee enkel gezegd dat som-

mige politici betreuren dat andere politici anders over een

wetsvoorstel denken, of vinden dat de samenleving niet

gebaat is bij een snelle invoering van een wetsvoorstel.

Ook hier is de tegenkanting tegen de Eerste Kamer niet

altijd even consistent. Het is bijvoorbeeld merkwaardig dat

parlementariërs van een oppositiepartij - zoals senator Plat-

voet van Groen Links vorig jaar deed - klagen over vertra-

ging van de wetgeving.Want het zou logischer zijn dat zo’n

oppositiepartij juist verheugd is over de temporisering van

wetsvoorstellen die door de coalitieregering ingediend wor-

den.

EERSTE KAMER: ANTICIPATIEMACHT

De Eerste Kamer krijgt wel voor de voeten geworpen dat

ze geen invloed in het wetgevingsproces heeft. Deze kritiek

is gebaseerd op een al te formele, zo niet formalistische kijk

op politieke besluitvorming. De afwezigheid van de rechten

van initiatief en amendement noopt de Eerste Kamer for-

meel tot integrale aanvaarding of verwerping van wetsvoor-

stellen.Maar de politieke werkelijkheid is minder digitaal en

leent zich volop voor routes tussen deze twee uitersten.

Afgezien van in het oog lopende stappen als het intrekken

van wetsvoorstellen en het afdwingen van novelles, worden

geregeld toezeggingen gedaan. Die toezeggingen gaan van

nieuwe en reparatiewetgeving tot materiele wetgeving,

beleidsregels, evaluaties en beleidsmaatregelen. In deze

Senaatsperiode,die net halverwege is, zijn deze modaliteiten
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weer volop aan bod geweest, zij het voor het merendeel

zonder dat dit al te veel aandacht trok. Het wetsvoorstel

Twentestad werd ingetrokken. De procedure in de nieuwe

Vreemdelingenwet met betrekking tot onveilige landen

werd aangescherpt. Bij het omstreden wetsvoorstel inzake

de benoeming van burgemeesters werd reparatiewetgeving

op zeer korte termijn toegezegd. Bij de DNA-wetgeving

werd toegezegd te bezien of ze ook op delicten met ten

hoogste drie jaar vrijheidsstraf toegepast kan worden.Tus-

sen het aanvaarden en verwerpen van wetsvoorstellen

lopen dus vele routes. Het kan zelfs gebeuren, zoals bij de

Nabestaandenwet, dat de Eerste Kamer aandringt op repa-

ratie van een voorliggend wetsvoorstel (een kleine beurt),

dat de minister dit toezegt en dat deTweede Kamer vervol-

gens de kans schoon ziet het wetsvoorstel alsnog een grote

beurt te geven.

Maar het vervelende is dat zulke lijstjes, die we geregeld

in de handboeken en aan het parlementaire stelsel gewijde

dissertaties tegenkomen, de burger en de journalist al gauw

op het verkeerde been zetten.Want op de relatie tussen de

Tweede Kamer, Eerste Kamer en regering is vaak genoeg de

wet van de anticiperende reactie van toepassing: de besluit-

vorming in deTweede Kamer en het gemeen overleg tussen

de Tweede Kamer en de regering worden beïnvloed door

wat aan de overzijde, in de Eerste Kamer, te verwachten is.

Niet voor niets zien politicologen dit soort anticipatie als

een van de krachtigste beinvloedingsmechanismen in het

politieke bestel.

EERSTE KAMER: TEGENSTEMMEN IS NIET LEGITIEMER DAN

VOORSTEMMEN

Veel kritiek bleek selectief gericht te zijn tegen de liberale

fractie in de Senaat.Daarbij moest vooral het stemgedrag bij

de herindeling van de Haagse regio het ontgelden. Dat was

onterecht.Ten eerste: het wetsvoorstel lag, zoals vaker het

geval is bij wetsontwerpen inzake gemeentelijke herindelin-

gen, moeilijk. De aandacht in de media is vooral gericht

geweest op mogelijke tegenstemmers in de fractie. Hun

argumenten tegen het wetsvoorstel leken daardoor al gauw

een inhoudelijk pars pro toto.Maar het ging hier niet om een

constitutionele kwestie of om de toepassing van andere

zwaarwegende criteria. En de inhoudelijke argumenten pro

waren niet minder legitiem dan de inhoudelijke bezwaren.

Ten tweede: er is veel misnoegen geuit over de expliciete



mededeling van enkele liberale senatoren dat ze zich om

politieke redenen achter het wetsvoorstel schaarden. Dat

misnoegen had geen grond.Het ging uiteindelijk om een vol-

strekt legitieme politieke afweging van het niet doorgaan van

een herindeling in de Haagse regio tegenover het risico van

verstrekkende gevolgen met betrekking tot continuïteit van

de regering. Dat risico strekte zich ook uit tot mogelijk

nadelige gevolgen voor de liberale invloed op het regerings-

beleid. Ten derde: de selectieve verontwaardiging manifes-

teert zich des te sterker in de stilzwijgendheid waarmee de

homogene oppositie van de CDA-fractie tegen dit wets-

voorstel - zoals tegen vele andere bij de Senaat ingediende

wetsvoorstellen - voor lief is genomen.

CONCLUSIE: NIET TORNEN AAN CHECKS AND BALANCES IN

DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT

Er is geen reden te tornen aan de functie van het tweeka-

merstelsel en de positie van de Eerste Kamer daarbinnen.

Dit neemt niet weg dat de wijze waarop en de mate waarin
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sommige vraagstukken bij het parlement,dus ook bij de Eer-

ste Kamer, terechtkomen, best voor nadere discussie vat-

baar zijn. Bekijken we de checks and balances van onze

democratische rechtsstaat in een breder verband, dan is bij-

voorbeeld denkbaar dat de betrokkenheid van het parle-

ment bij gemeentelijke herindelingen tegen het licht wordt

gehouden.Volgens artikel 123 van de Grondwet regelt de

wet de wijziging van provinciale en gemeentelijke grenzen.

Zeker ten aanzien van de wijziging van gemeentelijke gren-

zen zou men de provincie een steviger, zo niet beslissende

rol toewensen.De senator die in het verre Den Haag vanaf

het katheder met verve de overheveling van de parkeer-

plaats van Juinen naar Nieuw-Juinen bepleit, kan dat in de

toekomst beter aan daadkrachtige autoriteiten in de provin-

cie overlaten.

Mw. N.H.Van den Broek-LamanTrip en prof.dr. U. Rosenthal zijn

voorzitter respectievelijk lid van de Eerste Kamer-fractie van de

VVD.



198 L i b e r a a l R e v e i l 5

N I E UW E D I R E C T E U R T E L D E R S -
S T I C H T I N G

Het curatorium van de Teldersstichting heeft in zijn vergadering van 20 september jl. drs.

P.G.C. van Schie (37) benoemd tot nieuwe directeur van de stichting. Van Schie volgt

dr. K. Groenveld op, die drie weken eerder na een ziekteperiode van acht maanden overleed

(zie het in memoriam elders in dit nummer).

Patrick van Schie behaalde het gymnasium-B diploma aan het dr. Mollercollege in zijn geboorteplaatsWaalwijk.

Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht.Tijdens zijn studie was hij twee jaar student-assis-

tent aan de afdeling Oosteuropese geschiedenis.Aansluitend op zijn afstuderen in 1989 vervulde hij zijn mili-

taire dienstplicht als ROAG (Reserve-Officier Academisch Gevormd). Hij was na de militaire opleiding

geplaatst aan de directie Algemene Beleidszaken van het ministerie van Defensie.

Patrick van Schie is sinds 1991 als wetenschappelijk medewerker aan de Teldersstichting verbonden geweest.

De lezers van dit blad zullen hem kennen van de vele artikelen die hij de afgelopen tien jaar in Liberaal Reveil

schreef.Ook in andere wetenschappelijke tijdschriften en in dagbladen verschenen regelmatig artikelen van zijn

hand. Patrick van Schie was verder onder anderen secretaris-penvoerder van een werkgroep van de Telders-

stichting die het rapport Europa een volgende akte uitbracht.Voor de Teldersstichting schreef hij voorts onder

meer het preadvies Van kwantiteit naar kwaliteit (over het hoger onderwijs) en de rapporten Nationaal belang

(als leidraad voor het buitenlands beleid) en Krijgsgerommel achter de kim (over het veiligheidsbeleid).

Diverse publicaties geven blijk van zijn voortdurende belangstelling voor de geschiedenis van het liberalisme.

Zo redigeerde hij (en schreef hij bijdragen voor) onder anderen de Telderspublicaties VanThorbecke tot Telders

(over kopstukken van het Nederlandse liberalisme voor 1940) en Tussen polarisatie en paars (over de verhou-

ding tussen liberalen en socialisten in Nederland). Bovendien werkt hij momenteel aan een proefschrift over

het Nederlands liberalisme in de eerste vier decennia van de twintigste eeuw. Dit proefschrift zal de geschie-

denis van enkele voorlopers van deVVD behandelen, zoals de Liberale Unie, de Bond vanVrije Liberalen en de

Liberale Staatspartij ‘DeVrijheidsbond’.



MO E T E N L I B E R A L E N HUN I D E A A L
V A N E E N N E U T R A L E O V E R H E I D

H E R Z I E N ?
ENKELE KANTTEKEN INGEN B I J DE HOOFDDOEK J E SAFFA IRE IN NEDERLAND

P A U L C L I T E U R

�
In andere Europese landen bestaat een grote con-

troverse over de vraag of het toegestaan zou moe-

ten zijn om in publieke ruimten en functies hoofd-

doekjes (of andere religieuze symbolen) te dra-

gen. Het lijkt erop dat deze discussie nu ook in

Nederland gevoerd gaat worden. Daarbij gaat het

met name om de vraag of hoofddoekjes geweerd

zoudenmoeten worden in openbare scholen en bij

de rechterlijke macht.

Lange tijd gold een neutrale overheid als onbetwist uit-

gangspunt van het liberalisme. De overheid dient geen

partij te zijn in levensbeschouwelijke en ideologische ver-

schillen. Door middel van grondrechten als onder andere

de vrijheid van godsdienst, het gelijkheidsbeginsel en de

vrijheid van vereniging en vergadering probeert men in de

Nederlandse rechtsorde daaraan gestalte te geven. Nu

staat het ideaal van een neutrale overheid de laatste tijd

onder druk. Er is kritiek ter rechterzijde. Conservatieven

beweren dat een neutrale overheid het gevaar loopt een

vrijblijvende overheid te worden die kwaad gedoogt waar

een ferme afwijzing zou passen. Deze kritiek is in voor-

gaande nummers van Liberaal Reveil reeds aan de orde

geweest.1 De laatste tijd valt echter nog een andere kri-

tiek te vernemen op het liberale ideaal van een neutrale

overheid.Het is kritiek van de linkerzijde van het politieke

spectrum. Misschien zou men deze kritiek ‘postmodern’

of ‘multiculturalistisch’ moeten noemen.

Nu zijn dat grote woorden die verwijzen naar een

geheel van standpunten over deze tijd en deze maatschap-

pij, naar een ‘filosofie’ in de ruime zin van het woord.2

Maar het zijn ook praktische filosofieën in die zin dat zij
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zich laten vertalen in standpunten over maatschappelijke

controverses.3 Het multiculturalisme lijkt ook in de recht-

spraak door te werken. Met name over enkele uitspraken

van de commissie gelijke behandeling is opschudding ont-

staan. In het bijzonder over de vraag in hoeverre hoofd-

doekjes (en daarmee andere religieuze symbolen) zouden

moeten worden gedoogd in de publieke sfeer. Dat moet

wel het uitgangspunt vormen, zeggen multiculturalisten.

Zij kritiseren daarbij de gangbare oriëntatie op neutrali-

teit. In deze bijdrage zou ik willen bezien of er aanleiding

bestaat om het liberale ideaal van een neutrale overheid

te herzien of aan te passen aan deze laatste vorm van kri-

tiek.

D E HOO F D DO E K J E S - A F F A I R E I N F R A N K R I J K

Wanneer we niet te ver van huis gaan kunnen we in

Frankrijk inspiratie opdoen voor argumenten vóór en

tegen het hoofddoekje in de openbare ruimte.4 Het begon

in 1989. Op 4 oktober 1989 - ironisch genoeg tweehon-

derd jaar na de Franse Revolutie - werden drie islamiti-

sche schoolmeisjes van een middelbare school in Creil

(ten Noorden van Parijs) verwijderd wegens het dragen

van een hoofddoek.5 Daarmee begon een lange contro-

verse die tot op de dag van vandaag nog niet geëindigd is.

Op 28 november van hetzelfde jaar bepaalde de Conseil

d’Etat dat het dragen van een hoofddoek moet worden

gezien als een religieus symbool dat niet te verenigen valt

met het Franse schoolsysteem, dat gebaseerd is op het

beginsel van de laïcité. Op 7 december werd een eerste

ministeriële circulaire gepubliceerd over de hoofddoekjes.

Inhoud: onderwijzers zouden op basis van een van-geval-

tot-geval-oordeel moeten besluiten of het hoofddoekje



verenigbaar is met het openbaar karakter van het onderwijs.

Eén jaar later, op 19 januari 1990, werden wederom

drie schoolmeisjes vanwege het dragen van hoofddoekjes

van school verwijderd, deze keer van het Collège Pasteur in

Noyon, ten Noorden van Parijs.Weer drie jaar later,op 13

oktober 1993, staakten de onderwijzers van een collège in

Nantua omdat daar hoofddoekjes werden gedragen. En

op 28 oktober 1993 werd een tweede ministeriële circu-

laire uitgegeven. Inhoud: respecteer het beginsel van laïcité

van het Franse onderwijs.

Een belangrijk moment in de discussie is ook 1994: op

21 september werd een derde ministeriële circulaire uit-

gegeven. Nu werd een onderscheid gemaakt tussen

‘discrete’ symbolen en ‘ostentatieve’ symbolen. Op 25

november werden ongeveer 24 schoolmeisjes van school

gestuurd vanwege het dragen van een hoofddoek op een

lyceum in Lille. Op 11 maart 1995 bevestigde de Conseil

d’Etat het wegsturen van twee meisjes van school in Nan-

tua.

Het ideaal dat achter deze Franse houding schuilgaat

is dat van een neutrale overheid of, zoals men het daar

formuleert, dat van de ‘laïcité’. Nederlanders vinden het

soms moeilijk te begrijpen waar dat precies voor staat.

Het is een gevoelig onderwerp bij de Fransen. De journa-

list Chavannes vroeg in 1995 aan Lionel Jospin hoe hij het

vond misschien wel de eerste protestante premier van

Frankrijk te worden. Jospin was niet gediend van deze

vraag. ‘In dit land heerst vrijheid van godsdienst’, ant-

woordde hij bits.‘Ik word premier van een republiek geba-

seerd op burgerschap en niet op godsdienstige overtuigin-

gen. Ik hou er niet van dat mij etiketten worden opgeplakt

die ik niet zo beleef. Het is niet relevant wat een premier

gelooft. Er is ook plaats voor agnosten.’6 In Frankrijk zijn

kerk en staat gescheiden, schrijft Chavannes. Voor een

politicus is het belangrijk dat hij niet de reputatie heeft of

zelfs maar de schijn op zich laadt dat hij een bepaalde

godsdienstige denominatie zou voortrekken boven een

andere. Men spreekt van ‘Un pays laïque’, een begrip dat

moeilijk is te vertalen. ‘Lekenland’ zegt eigenlijk niets.

Beter is ‘neutraal land’, maar sommigen zullen het liever

vertalen met ‘anti-clericaal’ of ‘seculier’.

D E HOO F D DO E K J E S - A F F A I R E I N T U R K I J E

Een tweede land dat uitgaat van een seculiere overheid is
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Turkije. Ook daar probeert men hoofddoekjes en andere

religieuze symbolen zo veel mogelijk uit de publieke ruim-

te te weren. Dat streven geeft grote spanningen met reli-

gieuze groeperingen, zoals bleek bij de opening van het

parlement.7 De seculiere staat verbiedt hoofddoekjes in

allerlei officiële functies, ook die als lid van het parlement.

Merve Kavakci, vertegenwoordiger van de Islamitische

Deugd Partij, wilde zich aan het verbod niet storen. Zij gaf

te kennen bij haar inhuldiging als parlementslid voorne-

mens te zijn het hoofddoekje toch op te houden. Die

belofte deed zij gestand en toen in april 1999 het Turkse

parlement opnieuw bijeen kwam veroorzaakte haar ver-

schijning grote commotie.‘Eruit! Eruit!’, werd er geroepen

toen zij het parlementsgebouw getooid met hoofddoekje

betrad, terwijl aanhangers van haar eigen Deugd Partij

applaudiseerden. Premier Ecevit verwoordde de seculiere

houding toen hij zei: ‘No one intervenes in the private

lives of women inTurkey. But parliament is not a place for

private life.’ Openbare aanklager Nuh Mete Yuksel over-

woog zelfs een aanklacht tegen Kavacki in te dienen op

grond van ‘openlijk aanzetten tot haat en vijandschap op

grond van klasse, ras, religieus, sektarisch of regionaal

onderscheid.’8

Hieruit blijkt wel, de strijd voor het seculiere karakter

van de staat wordt in Turkije op het scherp van de snede

gevoerd. Ook het leger is daarbij betrokken. In februari

1997 waarschuwde het Turkse leger de toenmalige pre-

mier Erbakan zijn plan tot islamisering van de samenleving

niet door te voeren. Vooral was het leger gekant tegen

een wetsvoorstel van Erbakan waarin vrouwen worden

verplicht tot het dragen van hoofddoekjes in school- en

universiteitsgebouwen.

Het leger is inTurkije een verdediger van de gesecula-

riseerde samenleving. Sinds 1960 heeft het herhaaldelijk

staatsgrepen gepleegd en presidenten afgezet die eigen-

machtig waren opgetreden.9

D E HOO F D DO E K J E S - A F F A I R E I N N E D E R L A N D

In Nederland word de soep nog niet zo heet gegeten,

maar er zijn toch tekenen dat ook hier de strijd voor het

hoofddoekje gevoerd zal worden. Het meest recente aan-

knopingspunt daarvoor is een uitspraak van de commissie

gelijke behandeling die een Utrechtse studente, Ayse

Kabaktepe, in het gelijk stelde tegenover de Zwolse recht-



bank. De studente wilde griffier bij de rechtbank worden,

maar werd niet aangenomen omdat zij had aangegeven

haar hoofddoekje tijdens de zitting niet af te willen doen.10

De rechtbank stelde zich op het standpunt dat hiermee

de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechterlijke

macht in het geding was.De studente beriep zich op gods-

dienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel. Op 22 juni 2001

oordeelde de commissie dat de Arrondissementsrecht-

bank te Zwolle jegens mevrouw Kabaktepe indirect

onderscheid heeft gemaakt welk onderscheid niet objec-

tief gerechtvaardigd is. Geen direct onderscheid dus (de

zwaarste klacht),maar wel indirect onderscheid en de stu-

dente kreeg dus gelijk.

Reeds eerder, in 1998, had de commissie gelijke

behandeling een lerares in het gelijk gesteld die een

hoofddoekje op een openbare school wilde dragen.11

Natuurlijk zijn de hoofddoekjes ook in de literatuur

besproken, waarbij voor- en tegenstanders de degens

kruisten. Er lijkt zich een meerderheid tégen de hoofd-

doekjes af te tekenen, maar misschien is dat slechts een

momentopname. De staatsrechtgeleerde E. Jurgens kriti-

seerde de uitspraak van de commissie gelijke behandeling

uit 1998 met het argument dat het geen pas geeft jezelf

met religieuze opvattingen op te dringen in een anders-

denkend gezelschap.12 Zijn kritiek op de uitspraak over

hoofddoekjes in de rechterlijke macht ligt in het verlengde

hiervan. Magistraten, politieambtenaren of leraren aan

openbare scholen die een NSB-band wilden dragen werd

dat indertijd toch ook - en terecht - verboden?Tegenover

het vermeende recht op godsdienstvrijheid plaatst Jurgens

een ander recht: het recht op onpartijdige ambtenaren.13

De rechtsgeleerden Afshin en Zoontjes hebben ook

kritiek op hoofddoekjes bij de rechterlijke macht. Het

toelaten van de hoofddoek in de rechtszaal achten zij zelfs

in strijd met het EVRM, het Europese mensenrechtenver-

drag.14 Ook minister Korthals beriep zich later op de onaf-

hankelijkheid van de rechterlijke macht, zoals gewaar-

borgd in art. 6, eerste lid van het EVRM en in art. 14, eer-

ste lid, van het IVBPR, in zijn afwijzing van hoofddoekjes in

de rechtszaal.15

Verder is er de feministische kritiek op de hoofd-

doekjesdragers:‘Het is ongeloofwaardig je als vrouw in te

zetten voor een godsdienst die je rechten als mens niet

erkent’16, zegt een Turkse feministe, een argument dat de
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filosoof F.A. Muller niet tot het feminisme zou willen

beperken: ‘Het zou een affront zijn wanneer een griffier

van een Nederlandse rechtbank met een hoofddoekje op

verschijnt, evenzeer als met een puntmuts over het hoofd

met twee kijkgaten, of met een hakenkruis om.’17

Ook de meeste juristen lijken zich vooralsnog achter

het klassieke standpunt van een neutrale en onafhankelijke

rechterlijke macht te scharen.Wie in functie handelt moet

niet de indruk wekken dat er naast de functionaris ook

nog een mens aanwezig is, schrijft de staatsrechtgeleerde

Kortmann.18 Zijn collega Brenninkmeijer meent dat het

dragen van een hoofddoek verwarring zaait, omdat niet

duidelijk is waar het voor staat.19

Maar daar staat tegenover dat de commissie gelijke

behandeling in vergaande mate tegemoet is gekomen aan

de wensen van de hoofddoekjesdragers.Nu oordelen een

rechterlijke instantie en ook de commissie gelijke behan-

deling natuurlijk altijd casuïstisch.Dat wil zeggen: naar aan-

leiding van het individuele geval dat ter beoordeling staat.

Dat betekent dat men enige voorzichtigheid moet

betrachten met het formuleren van een algemene lijn die

in die uitspraken te onderkennen zou zijn. Niettemin lijkt

het verantwoord te stellen dat volgens de commissie gelij-

ke behandeling hoofddoekjes niet kunnen worden

geweerd in bedrijven, in het openbaar onderwijs en ook

niet in de rechterlijke macht.20 Dat betekent dat eigenlijk

nog maar één bastion genomen zou moeten worden: het

bijzonder onderwijs. Dat wil zeggen: een katholieke

school zou geen hoofddoekjesdragende docent voor de

klas kunnen weigeren en - als men tenminste consequent

zou zijn - een islamitische school ook niet een docent in

habijt of in de kledij van een non.

Is deze ontwikkeling wel wenselijk?21

D E A R G UM EN T E N VOO R H E T G E D O G E N V AN

D E HOO F D DO E K I N D E P U B L I E K E R U I M T E

Volgens sommigen, waaronder de commissie gelijke

behandeling,wel, zo lijkt het. Zij voeren daarvoor verschil-

lende argumenten aan. Zo voeren voorstanders van de

hoofddoekjes soms aan dat de hoofddoek niet noodzake-

lijkerwijs een religieus karakter heeft. Inderdaad dragen

sommige vrouwen de hoofddoek als uiting van een

geloofsovertuiging, maar soms ook om meer pragmati-

sche redenen: wie de hoofddoek om heeft wordt door



vader of broer niet voortdurend gecontroleerd.22

Ook zijn er schrijvers die weliswaar erkennen dat het

dragen van een hoofddoek een religieuze symboolfunctie

heeft, maar die niettemin volhouden dat zoiets aan een

goede vervulling van de functie niet in de weg behoeft te

staan.23

Een meer theoretisch getint argument vinden we bij

diegenen die een nieuwe interpretatie willen geven aan

het concept neutraliteit. Neutraliteit zou niet moeten

betekenen objectiviteit, maar pluriformiteit. ‘In plaats van

iedere uiting van godsdienstige overtuiging als potentiële

bedreiging te zien, zouden we moeten nadenken over de

vraag in hoeverre de neutraliteit van het openbaar onder-

wijs mogelijk ook gediend zou kunnen zijn met de aanwe-

zigheid van een breed scala aan godsdienstige en levensbe-

schouwelijke overtuigingen in het docentencorps.’24

Wat ook sommige voorstanders van de hoofddoek-

jes lijkt te inspireren is dat zij niet zozeer het zwaarte-

punt leggen bij rechtstatelijke idealen als onafhankelijk-

heid van de rechterlijke macht, maar bij de integratie van

minderheden. Zij nemen kennelijk het dragen van het

hoofddoekje als een gegeven en stellen vervolgens dat

wanneer de draagsters daarvan worden uitgesloten van

functies in het openbaar onderwijs en bij de rechterlijke

macht, bepaalde etnisch-religieuze groeperingen onder-

vertegenwoordigd blijven in die beroepen. Dit idee lijkt

zelfs de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak te

inspireren.25

Sommige schrijvers lopen ook te hoop tegen het

conservatisme of de handhaving van de status quo die zij

de tegenstanders van hoofddoekjes in de publieke ruimte

toeschrijven.26

Tenslotte lijkt een groep schrijvers te bestaan die kle-

dingvoorschriften - of het nu gaat om een bedrijf, het

onderwijs of de rechterlijke macht, dat doet niet terzake

- een ontoelaatbare inbreuk achten op de vrijheid van het

individu,‘totalitair’ zelfs, zoals één van hen opmerkt.27

H E T B E L A N G V A N H E T ON D E RW E R P

Het lijkt mij dat we het belang van het onderwerp niet

moeten onderschatten. Het is natuurlijk juist dat de

hoofddoekjesaffaire hier niet zulke scherpe kantjes heeft

als in Frankrijk ofTurkije.28 Ook wordt wel gezegd dat we

vooral van de zaak geen issue moeten maken, want dat
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leidt alleen maar tot een verharding van standpunten.

‘Het domste wat autochtone deelnemers aan de hoofd-

doekjesdiscussie kunnen doen, is hier Turkse toestanden

creëren en het domste wat islamitische deelnemers aan

die discussie kunnen doen is vergeten dat zij in Neder-

land in plaats van in Afghanistan rondlopen’, schrijft Els-

beth Etty.29 Sommigen verwachten ook dat de controver-

se vanzelf wel weer zal overwaaien als we het maar niet

teveel aandacht geven.30Wie wat surft langs internet sites

waar jonge meisjes vertellen over hun motieven om een

hoofddoekje te dragen krijgt ook gemakkelijk een gevoel

van ‘waar zullen we ons druk over maken?’.31

En zou het bovendien niet mogelijk zijn een compro-

mis te vinden? De tulband van een schoonmaker in

bedrijfskleuren?32

Toch lijkt het mij gewenst dat we ons diepgaand op

het onderwerp bezinnen. Ook in vele andere Europese

landen is het probleem naar voren gekomen en het ziet

er niet naar uit dat een voor alle partijen bevredigende

oplossing gevonden is. De omvang van het probleem zal

naar verwachting toenemen, want de hoeveelheid religi-

euze symbolen zal in een multiculturele samenleving

waarschijnlijk ook toenemen. De meningen in de buiten-

landse jurisprudentie zijn verdeeld. In augustus 2000

bepaalde het Deense hooggerechtshof ten gunste van

een sollicitante, mevrouw Amin Baktyar, die een hoofd-

doekje wilde dragen in één van de grootste supermarkt-

ketens in Denemarken.33 Een Duitse rechterlijke instantie

oordeelde echter negatief voor klager in een zaak op het

terrein van het onderwijs. Het gerechtshof voor adminis-

tratieve rechtspraak in Mannheim bepaalde in juni 2001

dat de Duitse deelstaat Baden-Württemberg terecht

heeft geweigerd een islamitische lerares aan te stellen die

een hoofddoekje in de klas wilde dragen. De neutraliteit

van de ambtenaren zou moeten prevaleren boven de

godsdienstvrijheid van de lerares, meende het hof.34 Het

onderwerp speelt dus niet alleen in Frankrijk en Turkije,

maar ook in andere landen.35

D R I E S I T U A T I E S WA A R D E Z A A K S P E E L T .

“ L A Ï C I T E I N C ON T E X T ”

Naar mijn idee is enigszins onbevredigend in de uitspra-

ken van de commissie gelijke behandeling en in de com-

mentaren van voorstanders van die uitspraken dat men



niet goed onderscheidt tussen de verschillende situaties

waarin de hoofddoekjes een rol spelen. Eigenlijk maken

de multiculturalisten zich schuldig aan hetzelfde extre-

misme als de seculiere overheid in Turkije: het is alles of

niets. Maar zou men geen onderscheid moeten maken

tussen de verschillende situaties die hiervoor de revue

zijn gepasseerd? Een bedrijf is iets anders dan de over-

heid. En bij de overheid is het onderwijs weer geheel

verschillend van de rechterlijke macht. En hoofddoekjes

voor de klas is een andere situatie dan hoofddoekjes in

de klas.

We moeten differentiëren tussen drie situaties

waarin de hoofddoekjeskwestie speelt.

Allereerst is er de situatie waarin de overheid een

monopolistische vorm van dienstverlening levert en

waarin neutraliteit of objectiviteit kan worden gezien als

onontbeerlijk voor de betrokken dienst. Dit lijkt mij het

geval bij de politie.Wanneer we private beveiligingsdien-

sten buiten beschouwing laten dan ligt het voor de hand

hier strenge eisen te stellen aan onafhankelijkheid en

neutraliteit. Ook in deze context is een hoofddoekjes-

verbod echter niet onomstreden. De Britse politie is

overgegaan tot het accepteren van de hoofddoek met

het oog de dienst meer open te stellen voor culturele-

en religieuze minderheden.36 Het Britse ministerie van

binnenlandse zaken hoopt 25% van het politiepersoneel

te kunnen recruteren vanuit minderheidsgroepen.37

Ook in Nederland is met deze gedachte gespeeld.38

Naar mijn idee is dit niet de juiste weg. Het vertrou-

wen van de burgerij in de politie wordt hier ‘gekocht’

tegen een te hoge prijs. Er wordt het signaal afgegeven

dat de politie alleen te vertrouwen is wanneer daarin de

eigen etnische groep herkenbaar aanwezig is.

Wat voor de politie geldt, geldt waarschijnlijk in nog

sterkere mate voor de rechterlijke macht. De rechterlij-

ke macht onderscheidt zich van andere vormen van

dienstverlening door de overheid doordat: (1) Neutrali-

teit en onafhankelijkheid van de rechter tot de essentie

van zijn werkzaamheid behoort; (2) de rechter een

vorm van dienstverlening verricht die door geen enkele

andere actor kan worden overgenomen. Dat zou het

rechtvaardigen strenge eisen te stellen aan neutraliteit

en onafhankelijkheid. Zelfs de schijn van afhankelijkheid

moet hier vermeden worden. Dat betekent dus dat het
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argument dat het wellicht zo is dat iemand met een

hoofddoekje niettemin een onafhankelijk oordeel kan

vormen niet zoveel gewicht in de schaal legt.39 Dat laat-

ste onderscheidt de rechtbank in zekere zin van een

instelling van openbaar onderwijs.

Als tweede is er de situatie dat de overheid een

vorm van dienstverlening verricht die in ieder geval op

een bepaald niveau gewaarborgd moet zijn, maar die

alternatieven toelaat. Dat is de situatie in het openbaar

onderwijs. Dát er openbaar onderwijs gegeven wordt is

van essentieel belang. Het vloeit voort uit de scheiding

van kerk en staat. In het Franse onderwijssysteem, maar

ook in het politieke systeem is deze scheiding vergaand

doorgevoerd. Hiervoor werd Jospin geciteerd. Strikt geno-

men verdient diens opstelling de voorkeur boven die in

ons eigen land. Hier is bijvoorbeeld het koningshuis ver-

bonden met een bepaalde godsdienstige denominatie.40

Dat brengt met zich mee dat de Franse president bij

openbare gelegenheden niet uit de bijbel zal voorlezen,

immers de bijbel kan voor sommige confessies geen

betekenis hebben. In zijn private hoedanigheid kan de

president de mis bezoeken, of de bijbel thuis lezen.Wan-

neer hij in functie is kan hij alleen verwijzen naar de

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.41

Frankrijk is trots op die traditie, en kan dat ook zijn.

Rondom Frankrijk bevinden zich landen waar godslaste-

ring nog een strafbaar feit is, waar een koningin hoofd is

van de kerk, waar het parlement een zitting met gebed

begint - dit alles is geheel in strijd met de beginselen van

‘laïcité’, zegt Debray.42

Voor het openbare onderwijs betekent dit, zoals we

hebben gezien, dat godsdienstige manifestaties, zoals

hoofddoekjes, keppeltjes en tulbanden worden

geweerd. De openbare school moet neutraliteit uitstra-

len. Debray zegt: ‘La République instruit, elle n’éduque

pas.’ En verder: ‘Elle ne cherche pas à modeler les

âmes.’43

Wat in deze uitspraken van Débray, een fervent aan-

hanger van de laïcité, echter onderbelicht blijft zijn de

volgende twee vragen. De eerste is: kan de republiek

zich alleen maar naar behoren van haar taak kwijten

wanneer alle openbare scholen religieuze symbolen

weren? Of is het denkbaar dat we een zekere mate van

pluriformiteit toelaten? Dat wil zeggen: op sommige



openbare scholen is het toegestaan dat leerlingen

hoofddoekjes dragen, op andere niet. De ouders kunnen

dan een keuze maken voor het schooltype dat past bij

hun overtuiging.

Een tweede vraag die men kan opwerpen is of de

neutraliteit vergt dat ook leerlingen de hoofddoek afla-

ten. Het is mogelijk dat men genoegen neemt met de

situatie dat alleen het docerend personeel de hoofd-

doek aflaat. Immers alleen de docenten en de directeur

van de school vormen ‘de republiek’ of ‘de overheid’. De

kinderen maken daarvan geen deel uit.

Onlangs is ook in Nederland deze casus actueel

geworden.Op de HaagseVliegerschool geldt een hoofd-

doekjesverbod. De vader van een hoofddoekjesdragend

meisje maakte bezwaar bij de gemeente tegen het ver-

bod. Zijn kind zou hiermee worden achtergesteld bij

kinderen van andere basisscholen waar wel hoofddoek-

jes mogen worden gedragen.

De Stichting Haags Islamitisch Platform steunt de

ouder in zijn klacht tegen de school. De Stichting noemt

het hoofddoekjesverbod in strijd het het grondwettelijk

vastgestelde recht op vrijheid van godsdienst.

De Haagse wethouder R. Heijnen van Onderwijs wil

zich niet in het conflict mengen. Omdat op deze basis-

school de medezeggenschapsraad erin is gekend dat het

hoofddoekjesverbod in de schoolgids werd opgenomen

vindt Heijnen dat de ouders en schoolleiding het con-

flict zelf moeten oplossen.44

Directeur Rina Vijlbrief rechtvaardigt het verbod

met een aantal argumenten. Allereerst maakt zij duide-

lijk dat het niet de meisjes zijn die voor een hoofddoek-

je kiezen: het zijn de ouders, meer in het bijzonder de

vaders.‘Ze moeten van hun vader, dat is de enige reden.’

Ook de broers spelen een rol bij het disciplineren van

hun zusjes. Zo zijn berichten bekend van broers die hun

zusjes kaalscheren met als doel het de meisjes onmoge-

lijk te maken zonder hoofddoekje de straat op te gaan.

Niet alleen de vaders en broers ijveren tegen het

hoofddoekjesverbod, ook de moskee, stelt Vijlbrief. De

hoofddoekjesdragers worden aangespoord de niet-

hoofddoekjesdragers te verraden.Vijlbrief krijgt huilen-

de kinderen over de vloer omdat die voor hoer worden

uitgemaakt door hoofddoekmeisjes. Soms capituleren

de niet-hoofddoekdragers. Niet omdat zij uit innerlijke
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overtuiging een hoofddoek willen dragen, maar omdat

zij niet meer tegen het gepest kunnen. Het verbod, of

zoals Vijlbrief het liever noemt, de afspraak om geen

hoofddoekjes te dragen is dus ook ingegeven door een

zeer praktische noodzaak: ‘er komt altijd gelazer van, en

dat willen we hier niet’, zegt Vijlbrief.

Volgens Vijlbrief is het hoofddoekjesverbod ook

nooit een probleem geweest op de school. Het staat in

de schoolgids en het is goedgekeurd door de medezeg-

genschapsraad.Wie zijn kind komt inschrijven krijgt het

dus te horen.Vele ouders kiezen juist voor de Vlieger-

school, omdat het een liberale vrijhaven is. Ouders die

hun kinderen wél temidden van hoofddoekjesdragende

kinderen willen hebben of vinden dat hun kinderen zelf

een hoofddoekje moeten dragen, kunnen overal

terecht. Aan een school waar nu juist geen hoofddoek-

jes worden gedragen is derhalve grote behoefte.45

Een dergelijke houding lijkt te rechtvaardigen op

grond van dezelfde overwegingen die het Bundesverfas-

sungsgericht in het Kruisbeeld-arrest heeft gepresen-

teerd.Vrijzinnige ouders wilden niet dat hun kind in een

Beierse openbare school werd geconfronteerd met het

beeld van een bebloede, dode man hangende aan een

kruis. Het Bundesverfassungsgericht vond dat ouders

deze uiting van geloof niet op die plek behoefden te

aanvaarden.46

Het lijkt geen overspannen eis die hier wordt gefor-

muleerd. Het zou voor de Nederlandse situatie beteke-

nen dat we het Franse systeem in gemitigeerde vorm

overnemen: op sommige scholen wel, op andere niet.

Wat ouders en kinderen te verwachten hebben kan

men lezen in de schoolgids. Het is ‘laïcité in context’.47

De overheid zou alleen hebben te waken over voldoende

voorzieningen met een volledig seculier karakter.

Een derde situatie waarin de hoofddoekjeskwestie

een rol kan spelen, is die van identiteitsinstellingen.Wat

moet men doen met instellingen waarvoor een politieke

of religieuze identiteit essentieel is? Men kan denken

aan de positie van het bijzonder onderwijs. Van enige

reële vrijheid van onderwijs en godsdienst zou toch

weinig overblijven wanneer islamitische scholen van

staatswege zouden worden gedwongen tot het gedogen

van christelijke symboliek (het habijt, de kleding van een

non) of hindoeïstische kentekenen (tulband, kris) en



omgekeerd.Toch lijken de commissie gelijke behandeling

en haar voorstanders nergens blijk te geven van enige

aandacht voor maatschappelijke pluriformiteit.

Een aparte vraag is dan verder of we de identiteits-

instellingen moeten beperken tot instellingen van bij-

zonder onderwijs of dat daaronder ook andere organi-

saties zouden kunnen worden gerekend. Men kan den-

ken aan het feministisch maandblad Opzij waarvan de

hoofdredactrice Ciska Dresselhuys aangaf geen redac-

trice met een hoofddoekje te zullen aannemen.48 Maar

ook zou men kunnen denken aan sommige bedrijven.

McDonald’s accepteert ook geen hoofddoek. ‘Boven de

hamburger geen hoofddoek’, zegt McDonald’s. Men is

van mening dat het een ratjetoe zou worden als de

overwegend jonge medewerkers zich zouden kleden

volgens eigen religieuze voorschriften. Er gelden dus

beperkingen voor hoofddoekjes, tulbanden, rastamutsen

en keppeltjes. Ook piercings door lip, wenkbrauw of

neus zijn verboden.Woordvoerder M. Simonis zegt: ‘In

elk oor mag een oorbel maximaal ter grootte van een

gulden. Meer niet.’49 Zou een dergelijke richtlijn kunnen

worden gerechtvaardigd door te verwijzen naar het

kosmopolitische karakter van een instelling als McDo-

nalds? Dat lijkt mij niet uitgesloten.

Ik zal overigens niet proberen op al deze vragen een

antwoord te geven. Wel denk ik dat het op basis van

bovengenoemde argumenten nodig en mogelijk is vast

te houden aan het ideaal van een neutrale overheid,

zoals het liberalisme voor ogen staat. Een criticus van

het liberalisme stelt het te eenvoudig voor wanneer

deze zegt dat het liberalisme niet van culturele verschil-

len wil weten: ‘Volgens het liberale wereldbeeld moet je

het daar eenvoudig niet over hebben, want culturele

verschillen worden daar verbannen naar de privé-sfeer:

dat doe je maar in je vrije tijd.’50 Liberalen willen het wel

degelijk hebben over culturele verschillen. Maar het is

wel juist dat het liberale wereldbeeld grote waarde

hecht aan een goede theorie over een bemiddelende

instantie tussen die culturele verschillen. En die bemid-

delende instantie kan zélf niet partijdig zijn als hij zijn

taak op overtuigende wijze wil verrichten.Volgens goed

Nederlands gebruik kan men dan een beetje water in

wijn doen en compromissen sluiten waar mogelijk

(denk aan mijn ‘laïcité in context’). Maar als grote con-
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stitutionele idealen in het geding zijn als een onafhanke-

lijke en onpartijdige rechtspraak moet zelfs de schijn

van het tegendeel worden vermeden.

MINISTER KORTHALS OVER HOOFDDOEKES

BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT

Op het punt van de rechterlijke macht is overigens

onlangs enige duidelijkheid geschapen door de minister

van justitie, B. Korthals.51 Tijdens de rechtszitting mogen

griffiers, officieren van justitie en rechters geen hoofd-

doekje dragen boven hun toga, aldus het standpunt van

de minister van justitie. Dit verbod wil minister Korthals

gaan vastleggen in een nieuw speciaal kledingswetje

voor de rechterlijke macht. Korthals was van mening

dat ook reeds volgens geldend recht het verboden is

om een hoofddoekje boven de toga te dragen, maar om

alle onduidelijkheid te voorkomen zal dit worden vast-

gelegd in een nieuwe wettelijke bepaling. De achter-

grond van die wettelijke bepaling is dat de rechter geen

politieke of religieuze opvattingen mag uitdragen. Er

mag geen twijfel zijn over de onafhankelijkheid en objec-

tiviteit van de rechterlijke macht.

De minister verwoordde zijn standpunt als antwoord

op schriftelijke vragen van GroenLinks op 31 augustus

2001 in deTweede Kamer.

De minister ging ook in op de specifieke positie van

de griffier. De griffier is voor de meeste toeschouwers en

verdachten niet makkelijk te onderscheiden van de rech-

ter. Ook de griffier draagt een toga, deze zit aan dezelfde

tafel als de rechter en hij of zij trekt zich terug samen met

de rechters. Ook in het geval van de griffier dient derhal-

ve een schijn van partijdigheid te worden vermeden.

De minister benadrukte dat de rechterlijke organisa-

tie een goede werkplek is en moet zijn voor mensen van

allochtone afkomst, maar dat brengt niet mee dat voor

deze groep andere functie-eisen zouden moeten worden

gesteld dan voor de andere leden van de rechterlijke

organisatie. ‘Juist in een multiculturele samenleving is het

van eminent belang dat iedereen erop moet kunnen ver-

trouwen dat de rechter afstand neemt van persoonlijke

opvattingen.’

Toch is ook het standpunt van de minister nog niet

geheel duidelijk, althans niet helemaal consistent. Dat

heeft te maken met het volgende. Volgens de minister



moet een algemeen uitgangspunt zijn bij de rechterlijke

macht dat ‘van een rechter in functie wordt verlangd dat

hij of zij zich onthoudt van het actief uitdragen van maat-

schappelijke opvattingen en overtuigingen, of die nu van

politieke, religieuze of andere aard zijn’.Dat betekent niet

dat een rechter die opvattingen niet mag hebben, ‘noch

dat hij of zij daaraan in eigen tijd geen uitdrukking zou

mogen geven’.Waar het om gaat is: ‘dat wanneer hij of zij

in zijn hoedanigheid van rechter optreedt deze opvattingen

niet actief of manifest behoren te worden uitgedragen’.

Het is de vraag of de minister met deze opvatting

toch niet teveel concessies doet.Neem als voorbeeld een

rechter die in zijn vrije tijd actieve propaganda bedrijft

voor een nazistische splinterpartij. De rechter doet dat

naar eigen zeggen niet in zijn hoedanigheid als rechter.Tel-

kens wanneer hij zijn politieke propaganda bedrijft op

radio, televisie en in de vele ingezonden stukken in kran-

ten en andere media schrijft hij erbij dat hij niet spreekt

als ‘rechter die en die’, maar als privé-persoon. Op de

vraag van een journalist of de rechter morgen, ter zitting,

waar hij een zaak moet behandelen die te maken heeft

met racisme zijn politieke opvattingen buiten beschou-

wing kan laten antwoordt onze rechter: ‘natuurlijk kan ik

dat. Mijn privé-opvattingen kan ik volledig gescheiden

houden van mijn habitus als rechter’.

Moet de opstelling van deze rechter worden ge-

doogd? Volgens de criteria van de minister van justitie

zouden we daar geen bezwaar tegen mogen maken,

immers het betreft hier de ‘vrije tijd’ van de rechter. Ik

denk echter dat het in de lijn ligt van het onafhankelijk-

heidsbeginsel ook eisen te stellen aan het gedrag van

rechters in hun vrije tijd. Natuurlijk is dat een rekbaar

begrip. Openbaarheid is een rekbaar begrip.We kunnen

niet verwachten dat een rechter tijdens de borrel met

vrienden in de private context geen enkele mening mag

ventileren. Maar hoewel tussen dag en nacht avondsche-

mering valt kan men niet zeggen dat dag en nacht niet

bestaan. Het lijkt geen overmatige rigide opvatting van

het rechtersambt te stellen dat de rechter zich ook in

zijn vrije tijd bepaalde beperkingen moet laten welgeval-

len.Wie dat niet wil moet maar geen rechter worden.

Wellicht werd de minister tot deze enigszins incon-

sistente opvatting verleid omdat hij de mogelijkheid wilde

openlaten dat een griffier of rechter in haar vrije tijd wel
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een hoofddoekje kan dragen. Het kan niet zo zijn, zal men

op het ministerie hebben gedacht, dat een griffier die tij-

dens de zitting haar hoofddoekje af wil doen niettemin

van het ambt wordt uitgesloten omdat iemand haar in

haar vrije tijd wel eens met een hoofddoekje op straat

heeft zien lopen.

Het antwoord op dit probleem moet worden

gezocht in de mate van openbaarheid die iemand zoekt

met zijn geloofsovertuiging. Het zou veel te ver gaan te

stellen dat een rechter niet mag worden ‘betrapt’ bij het

ter kerke gaan op zondag. Maar van een rechter kan wel

worden verwacht dat hij met zijn religieuze overtuiging

geen extra openbaarheid zoekt door voor zijn geloof

propagandistische activiteiten te ontplooien in de media.

Een ander probleem met het standpunt van de minis-

ter is dat toch enigszins lijkt te worden toegegeven aan

een quota-systeem voor de rechterlijke macht. De minis-

ter geeft aan begrip te hebben voor diegenen die menen

dat ‘de breedte van onze samenleving volledig tot uit-

drukking komt’ binnen de rechterlijke macht. Maar zegt

hij: ‘Het voorgaande wil (…) niet zeggen dat de eisen die

aan het rechtersambt worden gesteld, zouden moeten

worden verzacht als het gaat om de benoeming uit

bepaalde bevolkingsgroepen.Zeker niet indien dit zou lei-

den tot de benoeming van personen die in hun functie

openlijk uiting zouden willen geven aan hun persoonlijke

opvattingen en overtuigingen.’

Het ‘multiculturalisme’ is derhalve voor de minister

geen aanleiding hoofddoekjes maar toe te staan. ‘Juist in

een multiculturele samenleving is het van eminent belang

dat elke justitiabele erop moet kunnen vertrouwen dat

de rechter afstand neemt van persoonlijke opvattingen.’

Ook deze opstelling van de minister roept echter

vragen op. Als het inderdaad van eminent belang is dat de

rechter afstand neemt van zijn persoonlijke opvattingen,

waarom moet dan de ‘breedte van onze samenleving vol-

ledig tot uitdrukking komen’ binnen de rechterlijke

macht? Is het rechterlijk oordeel dan toch een kwestie

van stemmen? En brengt dat met zich mee dat belangen-

groepen ervoor moeten zorgen dat zij vertegenwoordigd

zijn achter de rechterstafel om zo evenwichtig mogelijk

de belangen te dienen van diegenen die vóór de rech-

terstafel verschijnen?

Ik laat het nu bij alleen het stellen van een vraag.Wat



in ieder geval wel duidelijk is, is dat het standpunt van de

minister verre de voorkeur verdient boven het standpunt

van de commissie gelijke behandeling.De commissie gelij-

ke behandeling heeft in een serie van uitspraken aangege-

ven geen boodschap te hebben aan de bijzondere positie

van het identiteitsgebonden onderwijs en - wat erger is -

ook heeft de commissie met haar aanval op de onafhan-

kelijkheid van de rechterlijke macht een lijn ingezet die

regelrecht in strijd is met de grondslagen van de demo-

cratische rechtsstaat.
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nomie dat gelijkwaardig is aan de lidstaten van de

Europese Unie. Overal zijn bovendien de interne

relaties op zijn zachtst gezegd problematisch

wegens etnische verhoudingen. Hierdoor kan

externe militaire presentie nog voor jaren nodig

zijn.

De Balkan heeft een turbulente geschiedenis, het is het

strijdperk geweest van vele expanderende grootmachten,

tot ver voor de Romeinen. Daarnaast hebben de bevol-

kingsgroepen op de Balkan elkaar eveneens geregeld naar

het leven gestaan. De geschiedenis tot in verre eeuwen

teruggaan is een onmogelijke zaak, tijd en plaatsruimte

lenen zich daar niet voor, het zou bovendien een opus

magnum worden als een waar levenswerk wil het enige

volledigheid pretenderen.

Ondanks de doorstraling van vele eeuwen geschiedenis is

de huidige situatie voor het grootste deel een gevolg van

de ontwikkelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De

Tweede Wereldoorlog, met delen van de Balkan voor

jaren onder Duitse en Italiaanse bezetting en andere

delen in collaboratie met de As-mogendheden, heeft

diepe voren getrokken tot in alle hoeken en gaten van

het gehele gebied. In de bezettingsjaren waren commu-
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nistische en niet-communistische groeperingen al dan

niet met militaire middelen actief tegen de bezetters in

hun vrijheidsstrijd, doch waren soms ook met elkaar in

conflict. Daarnaast maakte de bezetter gebruik van colla-

borerende strijdgroepen voor onderdrukking van de

bevolking. Terreur en contraterreur waren aan de orde

van de dag.Het einde van de grote oorlog betekende dan

ook niet het einde van geweld, het heeft jaren geduurd

voordat een behoorlijke mate van rust en orde overal tot

stand was gekomen.

Zoals gezegd, de situatie in de Balkan is niet plotseling

ontstaan. Toch zijn er nauwelijks grenswijzigingen opge-

legd of uitgevoerd in 1945 en daarna, in tegenstelling tot

het resultaat van het Congres van Berlijn in 1878 of de

vredesonderhandelingen van Versailles in 1919. Het

akkoord tussen de geallieerden van 1944 was slechts een

bevestiging van het verleden en een bevestiging van

invloedsferen: Hongarije, Bulgarije en Roemenië kwamen

binnen het machtsgebied van de Sovjet-Unie, Grieken-

land behoorde bij hetWesten, deWestelijke Balkan werd

de Federale Republiek Joegoslavië vanTito, terwijl Albanië

zijn onafhankelijkheid terugkreeg. Het ijzeren gordijn ging

neer, en Tito en Hoxa gingen hun communistische balan-

ceeract uitvoeren om onafhankelijk te overleven,met alle

repressie die daaraan verbonden was.

Door het overwegend vasthouden aan de grenzen

van voor de oorlog werd tevens nagelaten om van de

gelegenheid gebruik te maken om de spreiding van de

diverse bevolkingsgroepen ter discussie te stellen. Alle

landen van de Balkan bleven minderheden van behoorlij-

ke omvang binnen hun grenzen houden waardoor span-

ningen en conflicten ingebakken zaten. Door enerzijds

politiek verstandig te opereren en anderzijds harde
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repressie toe te passen traden de onderlinge problemen

van de bevolkingsgroepen niet op de voorgrond, doch

bleven wel altijd aanwezig.

H E T G R O T E O P B R E K E N A A N H E T

E I N D E V A N D E J A R E N T A C H T I G

Het verval van de Sovjet-Unie luidde een geheel nieuw

tijdperk in. Het afbreken van de Berlijnse muur in 1989 is

emotioneel en symbolisch voor deWesteuropeanen van

eminent belang, met de hereniging van Duitsland als

direct gevolg, maar in de andere landen van Centraal en

Oost-Europa gebeurden minstens even zware verande-

ringen. Het Warschaupact hield op te functioneren en

ook te bestaan, de communistische machtshebbers wer-

den uit hun posten verdreven, vrijheid en democratie,

respect voor mensenrechten en vrije markteconomie

werden de sleutelwoorden. De landen van de Balkan

waartoe ik mij beperk hebben ieder in dit proces hun

eigen traject gevolgd, met meer of minder goed resultaat

doch wel sterk beïnvloed door de opeenvolgende crises

in de regio.

Van belang is wel dat de generatie van ‘oorlogsleiders’

grotendeels van het toneel is verdwenen waardoor de

kansen op democratie, vrede en welvaart zijn gestegen.

Onafhankelijk van de politieke richting van de regering

hebben alle landen als doel voor ogen om te behoren tot

Europa met uiteindelijk integratie in de Europese Unie.

Enkelen streven daarnaast naar een volwaardig lidmaat-

schap van de NAVO. Dat er voor velen nog een lange

weg is te gaan wordt erkend, maar men vindt ook dat de

Europese Unie wel wat toleranter zou mogen zijn en

begrip moet tonen voor de moeilijke situatie waarin men

verkeert.

Vrijheid en democratie voor de burger komt in de

knel wanneer er onvoldoende stabiliteit in de samenle-

ving is; een duurzame stabiliteit die voortkomt uit een

gezonde economische basis voor welvaart en welzijn met

een adequate sociale cohesie. Veel hulpprogramma’s,

zowel multilateraal als bilateraal vanuit Nederland zelf,

zijn uitgewerkt, overeengekomen en aangevangen. Hier-

toe behoren CARDS,1 de inzet van deWereldbank, IMF,

EBRD2 en EIB3, MATRA4 en PSO5, het Partnerschap voor

Vrede (PfP) van de NAVO, het Stabiliteitspact en de Sta-

bilisatie- en Associatieovereenkomsten met de Europese

212 L i b e r a a l R e v e i l 5

Unie. Speciaal voor de Federale Republiek Joegoslavië

(FRJ) is er het Economic Recovery and Transition Pro-

gram (ERTP) van de Wereldbank en de Europese Unie.

Het gaat hierbij om grote geldstromen, waarbij de coör-

dinatie en de controle niet altijd even eenvoudig zijn.

Naast al deze activiteiten zijn er nog de vele projecten

van niet-gouvernementele organisaties, die hoewel goed

bedoeld, nadelig kunnen uitwerken voor de eigen verant-

woordelijkheid en zelfredzaamheid.

Met enige regelmaat worden er donorconferenties

belegd, waarbij organisaties en landen zich verplichten

om deel te nemen aan min of meer grootschalige projec-

ten, al dan niet met grensoverschrijdende aspecten. Aan

de ontvangende zijde wordt dit vaak gezien als het over-

maken van bedragen naar de betreffende landen die het

dan naar goed dunken kunnen inzetten.Dit is een misver-

stand, aangezien de bijdragen in de meeste gevallen pro-

jectgebonden zijn, met als uitzondering de betalingsba-

lanssteun die wordt gegeven. Dit laatste heeft Nederland

in diverse gevallen gedaan.

R E G I O N A L E C ON T E X T

Het gewelddadige proces van desintegratie van Joegosla-

vië van de afgelopen tien jaar toont hoezeer in de Balkan

nog steeds etnisch-nationalistische ambities de boven-

toon voeren. De bloedige conflicten in Kroatië, Bosnië-

Herzegovina en Kosovo zijn hier het toonbeeld van. De

huidige problemen in Macedonië zijn het meest recente

vervolg. Etnische zuiveringscampagnes vonden plaats

waarbij bewust het doel was om etnisch homogene

gebieden te vormen. Grootschalige moordpartijen, mar-

teling en verkrachting werden hierbij niet geschuwd. De

berichten en beelden dienaangaande staan velen nog op

het netvlies. Reden waarom door de internationale

gemeenschap militair werd ingegrepen, overigens niet

altijd met onmiddellijk succes.Van even groot belang hier-

bij was ook de vrees dat de conflicten grensoverschrij-

dend zouden worden waardoor de gehele Balkan tot één

groot strijdgebied zou kunnen verworden, waarbij ook

Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Hongarije en zelfs Tur-

kije - mede gezien de minderhedensituatie in deze landen

- zouden kunnen worden betrokken.

Toen bleek dat het voormalige Joegoslavië zich in een

onomkeerbaar proces van ontbinding verbond, versneld



door de vroegtijdige erkenning van Kroatië door Duits-

land, werd begin jaren negentig besloten om de grenzen

van de Joegoslavische deelrepublieken die onafhankelijk

werden, te weten Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina

en Macedonië, te erkennen als internationale grenzen.

Servië en Montenegro besloten tot de oprichting van de

Federale Republiek Joegoslavië. Bij de internationale con-

ferentie waarbij dit alles tot stand is gekomen is, zeer

waarschijnlijk bewust, verzuimd om de specifieke positie

vanVojvodina, Kosovo en Sandjak binnen Servië onder de

loep te nemen.Terwijl juist het afnemen van de autonome

rechten van deze gebieden door Milosevic in 1989 het

startsein voor de deelrepublieken was om de oude fede-

ratie op te breken. Dit verzuim zaaide een kiem van con-

flict voor de toekomst, zeker waar het Kosovo aanging.

De internationale gemeenschap heeft bij haar betrok-

kenheid bij de crises in het gebied van het voormalige

Joegoslavië steeds twee hoofduitgangspunten aangehou-

den: behoud van de multi-etnische samenleving en

respect voor de grenzen van de zes opvolgerstaten. Het

grote onderlinge wantrouwen tussen de etnische groe-

pen, gevoed door eeuwenlange historie en versterkt

door de wandaden van de laatste tien jaar, is een zeer

complicerende factor bij dit beleid. Geweldsincidenten

treden steeds weer op, zie ook de recente gebeurtenis-

sen in Macedonië. Door afsplitsingen en de interne ver-

deling in families en clans is beheersing van conflicten in

breed verband vaak zeer moeizaam.

Naast de etnische problematiek en de gevolgen van

de conflicten in de afgelopen jaren - er zijn nog steeds

ruim 550.000 vluchtelingen en 800.000 ontheemden in

de regio zelf - kampen de landen met politieke, economi-

sche en sociale problemen, zoals al eerder is aangegeven.

Tegen een achtergrond van heersende armoede en

onvolkomen rechtstaten gedijen vele vormen van al dan

niet georganiseerde criminaliteit in de regio, die grens-

overschrijdend zijn en die zijn verbindingen heeft lopen

tot diep in de Europese Unie. De omvang van illegale

immigratie en mensensmokkel alsook de illegale handel in

drugs en wapens is in de afgelopen tijd explosief geste-

gen.Natuurlijk vraagt dit steeds meer aandacht in EU- en

bilateraal kader. Het sociaal en economisch ontwikkelen

van het gebied dient met topprioriteit te worden uitge-

voerd wil men werkelijk resultaat boeken in het terug-
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dringen van criminaliteit. Deze bewustwording heeft

gestalte gekregen in de vele programma’s zoals hiervoor

vermeld, waarbij Partnerschap voor Vrede vanuit de

NAVO de landen wil betrekken in samenwerking met de

NAVO, zonder dat dit automatisch lidmaatschap zou gaan

inhouden. Het Stabilisatie- en Associatieproces van de

Europese Unie heeft wel degelijk het doel om uitzicht te

bieden op lidmaatschap van de Unie. Daarbij wordt de

vooruitgang voor ieder land afgemeten aan de hand van

de door de Europese Unie vastgestelde criteria, zoals

democratisering, respect voor mensenrechten en min-

derheden, ‘rule of law’, samenwerking met het Joegosla-

vië-tribunaal, tenuitvoerlegging van de Dayton-accoor-

den, goed bestuur en verantwoord macro-economisch

beleid. Het Stabiliteitspact gaat over grotere projecten,

waar meestal grensoverschrijdende aspecten aanzitten,

zoals bijvoorbeeld infrastructuur.

D E D E L E N V A N D E V O O RM A L I G E

J O E G O S L A V I S C H E F E D E R A T I E

S L O V E N I Ë

Slovenië maakt een snelle ontwikkeling door, waarbij

voortgebouwd wordt op de betere omstandigheden die

dit land al had in de voormalige Joegoslavische Federatie.

De regering voert een beleid dat gericht is op een zo snel

mogelijk toetreden tot de Europese Unie en de NAVO.

Er is wel verschil van mening in het tijdpad tussen de

oud-communisten en de liberalen, die beiden machtsposi-

ties bezetten. In ieder geval is het beleid zeer succesvol.

De onderhandelingen met de Europese Unie verlopen

gestadig en Slovenië geldt als kandidaat nummer één

voor toetreding.

De mensenrechtensituatie is bevredigend, alhoewel

er weinig sympathie is voor Albanezen cum suis. De pro-

blemen met Italië over eigendomsrecht van bepaalde

landgoederen en de loop van de grens schijnen opgelost

te zijn. Enige spanningen bestaan met Karinthië wegens

de opstelling van de FPÖ en Haider. Slovenië lijkt voorals-

nog vrij te blijven van de voortwoekerende criminaliteit

in de Balkan.

Conclusie: in Slovenië zijn weinig problemen te verwach-

ten.Toetreding tot de Europese Unie en de NAVO is op

korte termijn waarschijnlijk, waarbij mogelijk snel voor

de euro wordt geopteerd.



K R O A T I Ë

In Kroatië is na de laatste verkiezingen zeer veel veran-

derd. De coalitieregering streeft duidelijk naar democra-

tische verhoudingen, al tracht de HDZ, de partij van wij-

len Tudjman, hieraan zo veel mogelijk afbreuk te doen.

Het extreme nationalisme is nog steeds aanwezig. De

regering toonde echter, met het akkoord gaan van

berechting door het Joegoslavië-tribunaal van personen

verdacht van oorlogsdelicten, dat men bereid is hieraan

niet toe te geven. Dat daar geen parlementaire crisis uit

ontstond is bemoedigend, maar de coalitie heeft wel

schade opgelopen.Gezien de vele problemen en het in de

ogen van de man in de straat uitblijven van verbeteringen,

groeien de spanningen tussen de politieke partijen, waar-

door een regeringscrisis met verkiezingen daarna niet

kan worden uitgesloten. Het kiezersgedrag is dan van

doorslaggevend belang voor voortzetting van ingezette

hervormingen en een stabiel politiek klimaat.

Alhoewel Kroatië formeel nog niet deelneemt aan

het uitbreidingsproces van de Europese Unie wordt wel

degelijk zoveel mogelijk wet- en regelgeving in lijn

gebracht met die van de Unie.Het grootste succes dat de

regering heeft weten te behalen is het afronden van de

onderhandelingen voor de Stabilisatie- enAssociatieover-

eenkomst met de Europese Unie.

De sporen van de recente strijd tengevolge van het

uittreden uit de Federale Republiek Joegoslavië zijn in

diverse delen van Kroatië duidelijk aanwezig. Vukovar is

een schrijnend monument. Terugkeer van vluchtelingen

naar de voormalige conflictgebieden komt slechts moei-

zaam op gang.Vele Serviërs uit Kroatië zitten als vluchte-

ling in Servië,waar ze onder slechte omstandigheden ver-

keren en bijdragen aan het grote leger van werklozen.De

last die deze groep voor de regering in Belgrado vormt is

evident, zowel moreel als financieel. Anderzijds zijn ook

vele Kroaten binnen de eigen grenzen verplaatst, en zij

hebben vaak de huizen van gevluchte Serviërs betrokken.

De regering tracht oplossingen te vinden, doch de eigen

financiële ruimte legt beperkingen op.

Veel hoop is gevestigd op een opleving van de toeriste-

nindustrie. Daarnaast wordt veel energie gestoken in het

aantrekken van buitenlandse investeerders; vooral de

zware industrie dient geherstructureerd en gemoderni-

seerd te worden.
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De mensenrechtensituatie is sterk verbeterd. Desalniet-

temin is omvorming van het politieapparaat naar wester-

se standaarden nog aan de gang.De krijgsmacht is redelijk

modern uitgerust en met hulp van Amerikaanse instruc-

teurs omgevormd tot een redelijk modern apparaat, het

PfP is hierbij ook van belang. Nederland heeft bilaterale

relaties op dit gebied. De relatie tussen de bevolkings-

groepen is zeker niet optimaal, doch zoals vermeld, de

huidige regering investeert hier veel in.Van groot belang

is dat de regering in Zagreb heeft duidelijk gemaakt geen

steun te verlenen aan de Kroaten in Herzegovina, die

streven naar afscheiding met mogelijk daarna opgaan in

Kroatië. Ook de financiële steun is opgehouden. Toch

blijft het nationalisme een element van instabiliteit vor-

men dat aan kracht kan winnen bij onvoldoende econo-

mische ontwikkeling en beïnvloeding van buitenaf.

Conclusie: indien substantiële vooruitgang wordt geboekt

en overdadig nationalisme wordt ingetoomd, kan Kroatië

binnen afzienbare tijd volledige aansluiting krijgen bij

Europa en opteren voor het lidmaatschap van de Unie.

B O S N I Ë - H E R Z E G O V I N A

Bij de Dayton-accoorden is Bosnië-Herzegovina intern

opgedeeld in drie gebieden, te weten de Republika Srps-

ka, met een Servische meerderheid, en de Bosniak-Kro-

atische federatie bestaande uit een deel met een moslim

meerderheid en een deel met een Kroatische meerder-

heid, overwegend in Herzegovina. In Bosnië is de laatste 2

jaar weinig voortgang te bespeuren. Omdat de politieke

partijen niet tot overeenstemming konden komen zijn

vele veranderingen in wet- en regelgeving opgelegd door

de internationale vertegenwoordigers die in feite het

land besturen. In de politieke verhoudingen zijn bij de

laatste verkiezingen wel enige veranderingen gekomen,

doch dat geldt voornamelijk voor het Bosniak gedeelte.

In de Republika Srpska en het Kroatische deel zijn de

nationalistische partijen nog steeds overheersend. De

Hoge Vertegenwoordiger (HV) heeft fors moeten ingrij-

pen toen de HDZ, een zusterpartij van de HDZ in Kro-

atië, in Mostar separatistische geluiden liet horen. De

omwenteling in Servië gevolgd door het afreizen van

Milosevic naar het ICTY6 in Den Haag heeft echter wel

de opstelling van de Republika Srpska drastisch doen ver-

anderen. Ook uit dat gebied reizen nu verdachten naar



het ICTY af, en de opstelling ten opzichte van de imple-

mentatie van Dayton is in positieve zin gewijzigd. Hoe

gevoelig echter alles is bleek weer toen de eerste steen

werd gelegd voor de bouw van een moskee in Banja Luka

wat heftige negatieve reacties onder de plaatselijke bevol-

king opriep. Algemeen gesproken kan men constateren

dat de bestuurlijke instanties op de verschillende niveaus

gebrekkig werken, ze vertonen weinig onderlinge samen-

hang en zijn vaak overbureaucratisch en kwalitatief

onvoldoende bemand.

De economie is nog steeds noodlijdend, met 40%

werkloosheid. Een werkloosheid die veel groter zou zijn

wanneer SFOR7 en vele internationale organisaties geen

banen zouden aanbieden. In de afgelopen jaren zijn er

door de internationale gemeenschap miljarden in Bosnië

gepompt,wat wel financiële stabiliteit heeft gegeven,maar

niet heeft bijgedragen tot zelfredzaamheid. De hulpafhan-

kelijkheid blijft groot. De economische omstandigheden

hebben bijgedragen tot een uitgebreid crimineel netwerk,

met rivaliserende groeperingen. Smokkel, handel in drugs,

mensensmokkel voor prostitutie, doorvoer van asielzoe-

kers; alles vindt plaats. Een van de actiepunten van de HV

was om de controle van de buitengrenzen onder Bosni-

sche leiding te laten vallen. Hiervoor zijn ook opleidingen

gestart. Wegens onvoldoende functioneren wordt nu

door EU-lidstaten aangedrongen op gedeeltelijke overna-

me door de Europese Unie van die controle.

De samenwerking tussen de samenstellende delen van

Bosnië is en blijft gebrekkig, getuige ook het sluiten van

een verdrag tussen de Republika Srpska en de Federale

Republiek Joegoslavië. Het kan nog net volgens Dayton;

technisch dus wel goed, maar moreel niet gewenst.

De terugkeer van vluchtelingen vanuit het buitenland

naar minderheidsgebieden gaat nog steeds moeizaam.

Hetzelfde geldt voor binnenlandse ontheemden. Er wor-

den door de diverse instanties veel energie en middelen

in gestoken, maar de vraag blijft bestaan waar het einde

ligt. Is een geforceerde uitvoering van Dayton waar het

de multi-etniciteit betreft nu wel haalbaar? Moet ieder-

een werkelijk naar zijn of haar oude plek terug of is uit-

ruil, in ieder geval parallel, niet ook mogelijk? Gezinssa-

menstellingen kunnen hierbij een rol spelen.

Een punt van zorg is de penetratie van de samenle-

ving door islamitische groeperingen die aangestuurd wor-
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den vanuit Saoedi-Arabië en dergelijke landen. Hun finan-

ciële middelen zijn ruim toereikend om zeer eenzijdig

veel hulp te bieden, maar daar hangt wel een religieus

prijskaartje aan.

Conclusie: de situatie in Bosnië-Herzegovina is nog steeds

niet echt stabiel. Ontsporingen worden slechts voorko-

men door de uitgebreide internationale aanwezigheid en

door het de facto internationale bestuur. Het is twijfel-

achtig of het strikt volgen van het Dayton-pad tot een

bevredigende eindsituatie zal leiden. De centrifugale

krachten zijn aanwezig, waardoor een militaire presentie

van de NAVO door moet gaan, en de HV de touwen ste-

vig in handen moet houden. Een evaluatie met een moge-

lijke heroriëntatie via een brede Balkanconferentie zou

misschien nuttig zijn. Of wil de internationale gemeen-

schap tot in lengte van jaren met een kostbaar protecto-

raat opgescheept blijven zitten?

MAC E D ON I Ë

Tot begin dit jaar heeft Macedonië zich kunnen presente-

ren als een redelijk stabiele factor op de Balkan. Sinds de

onafhankelijkheid in 1991 is met wisselend succes door

achtereenvolgende regeringen van brede samenstelling

gewerkt aan de opbouw van een multi-etnische rechts-

staat en de transformatie naar een vrije markteconomie.

De achterstandspositie van het Albanees-Macedonische

deel van de bevolking en de zwakke economie met de

gevolgen van privatisering van staatsbedrijven leidden

verscheidene malen tot spanningen. Een belangrijke test

doorstond Macedonië - zelf met 2 miljoen inwoners -

toen gedurende de Kosovo-crisis van 1999 in enkele

maanden tijd ruim 360.000 etnisch-Albanese vluchtelin-

gen uit Kosovo moesten worden opgevangen. Deze

opvang veroorzaakte spanningen langs etnische lijnen,

enerzijds omdat Slavische Macedoniërs een verstoring

van de demografische balans vreesden, anderzijds omdat

de Albanese Macedoniërs verstoord waren over de niet

altijd hartelijke ontvangst van de vluchtelingen door de

Macedonische autoriteiten. De Macedonische politiek

slaagde erin de onderhuidse irritatie niet te doen escale-

ren.

De oorzaak van de huidige crisis in Macedonië is

tweeledig. Allereerst is er de sociaal-economische situ-

atie in het algemeen met de gevolgen van het hervor-



mingsbeleid, de toename van de werkloosheid en de eco-

nomische schade van de Kosovo-crisis.Daarnaast is er de

verschuiving in de demografische samenstelling van de

bevolking van Macedonië ten gunste van het Albanese

deel. Die verschuiving zet meer druk achter de wensen

van de Albanese Macedoniërs om in een gelijkwaardiger

positie te komen in de samenleving van Macedonië. De

belangrijkste eisen zijn:

- Wijziging van de constitutie met als belangrijkste

punt erkenning van de etnisch-Albanese bevolkings-

groep als constituerende entiteit;

- Erkenning van het Albanees als tweede officiële taal;

- Erkenning van het recht op hoger onderwijs in de

Albanese taal en verbetering van de kwaliteit van het

Albaneestalige primair en secundair onderwijs;

- Meer bevoegdheden voor lokale besturen, waardoor

de grote etnisch-Albanese gemeenschappen in de

gelegenheid worden gesteld over de eigen situatie te

beslissen;

- Toename van het percentage etnisch-Albanezen bij

de politie, het leger en de centrale overheidsfuncties.

Het geweld van de afgelopen maanden is voor een deel

geïmporteerd uit Kosovo, van waaruit ook de nodige

bevoorrading kwam. De jongere generatie Albanese

Macedoniërs heeft ten minste sympathie getoond, som-

migen hebben zich aangesloten. De Macedonische rege-

ring heeft zich aanvankelijk zeer terughoudend opgesteld,

hiertoe ook aangespoord door de internationale

gemeenschap en de buurlanden.Het verwijt van Macedo-

nië dat KFOR en UNMIK8 aanvankelijk niet krachtig heb-

ben opgetreden tegen penetratie vanuit Kosovo en vanuit

de Presevo-vallei is waarschijnlijk gegrond. Die houding

heeft niet bijgedragen tot een positieve houding van de

Slavische Macedoniërs ten opzichte van de NAVO.

Het tot stand gekomenAkkoord van Ochrid komt op

vele punten tegemoet aan de wensen van de Albanese

Macedoniërs, maar dat is nog steeds alleen op papier. De

uitwerking in wetgeving moet plaats vinden parallel aan

de Operation Essential Harvest van de NAVO in Mace-

donië, zijnde het innemen van de wapens van de etnisch-

Albanese strijders. Over het werkelijk aanwezige aantal

wapens bestaat verschil van mening, de inname is dan ook

sterk bedoeld als vertrouwenwekkende maatregel. Veel

hangt af van hoeveel vertrouwen er nog over is onder-
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ling, maar ook of de NAVO-operatie door allen als suc-

cesvol wordt gezien, en niet alleen als symboliek. In aan-

sluiting op Operation Essential Harvest zal monitoring

van de ontwikkelingen in Macedonië worden uitgevoerd

door de OVSE9 en de EUMM.10 Deze monitoring mission

vereist wel weer de nodige bescherming. De grootte van

deze ‘protection force’ heeft de nodige discussie opgele-

verd. De uit te voeren volkstelling en de implementatie

van de wetgeving zijn eveneens van essentieel belang.

Hoe overigens de in hetAkkoord van Ochrid vastgelegde

grens van 20% als minderheid voor extra rechten inter-

nationaal uitwerkt is zeer interessant. Er zijn nog vele

andere gebieden waarop dat van toepassing zou kunnen

zijn.

Conclusie: tot voor kort was Macedonië een soort van

showcase hoe het zou moeten in de Balkan. Die illusie is

verscheurd, de uitkomst van de in beweging zijnde pro-

cessen is ongewis. Toch willen de samenstellende bevol-

kingsgroepen in Macedonië nog steeds binnen de grenzen

van een staat verkeren, kreten van enkele heethoofden

en wat rellerige persberichten daargelaten. De gedachte

van een Groot-Albanië is helemaal niet levend.Hoe graag

sommigen er ook over schrijven en voor willen waar-

schuwen, het wordt voor een groot deel gevoed door

Albanezen in de diaspora. Albanezen in Macedonië, in

Albanië en in Kosovo verschillen meer dan men denkt en

hebben niet altijd een positieve opinie over elkaar. Het

met elkaar kennis maken tijdens de grote vluchtelingens-

tromen heeft daartoe bijgedragen. De economische voor-

waarden voor Macedonië hebben een behoorlijke duw

terug gekregen. Dat zal bijdragen aan spanningen onder-

ling. De internationale gemeenschap zal op de komende

donorconferentie moeten tonen dat men het crisisgevaar

onderkent, en zal dus ruimhartig moeten opereren.

Macedonië heeft als eerste de Samenwerkings- en Asso-

ciatieovereenkomst met de EU gekregen. Daar moet dus

ook naar gehandeld worden.

S E R V I Ë

De spectaculaire omwenteling in de Federale Republiek

Joegoslavië van oktober vorig jaar was van historische

betekenis; het volk verloste zich van een regime dat ver-

antwoordelijk is voor de tragiek op de Balkan van de

afgelopen tien jaar. Een begin kon gemaakt worden met



de broodnodige interne politieke en economische her-

vormingen, nieuwe kansen ontstonden voor de bevorde-

ring van regionale ontwikkeling en stabiliteit. In een snelle

inhaalslag werd de Federale Republiek Joegoslavië inter-

nationaal in allerlei organisaties zoals deVerenigde Naties

opgenomen, daarnaast kon nu worden deelgenomen aan

alle herstructurerings-, hervormings- en steunprocessen

op de Balkan. Deze extra doorbraak werd bewerkstelligd

door het door de regering overdragen van Milosevic aan

het ICTY, ondanks intern verzet daartegen tot op hoog

niveau.Ook de samenwerking met de NAVO en de voor-

beeldige opstelling van de Joegoslavische strijdkrachten

heeft veel vertrouwen gewekt.

Servië heeft nog een lange weg te gaan en de proble-

men waarmee Belgrado te kampen heeft zijn gigantisch,

zowel in politieke als in economische zin. Op het politie-

ke vlak heeft men van doen met een regeringscoalitie die

wel zeer divers van samenstelling is. De eerste breuken

hebben zich ook al gemanifesteerd. De verschillen van

inzicht komen steeds meer aan de oppervlakte. Het is de

houding tegenover het ICTY, de mate van bestrijding van

de corruptie en de criminaliteit, het tijdpad waarlangs

economische hervormingen moeten worden uitgevoerd,

de verhouding met Montenegro, hoe verder met Kosovo

en de daar te houden verkiezingen en nog vele anderen.

Kristallisatie van politieke posities en stellingnamen moet

nog geschieden, en dat kan leiden tot instabiele verhou-

dingen. Ook de ultranationalisten zijn nog steeds op het

tapijt, en weigeren akkoord te gaan met de huidige

omstandigheden. Op het economische vlak gaat het niet

alleen om het herstel van een volledig uitgezogen samen-

leving, waarin de bevolking geen enkel vertrouwen heeft

in financiële instellingen, en om een overgang naar een

vrije markteconomie, maar tevens om herstel van de

schade ten gevolge van de Kosovo-crisis. Daarnaast moet

niet vergeten worden dat Servië onderdak verleent aan

ongeveer 375.000 vluchtelingen uit Bosnië-Herzegovina

en Kroatië en 223.000 ontheemden uit Kosovo, samen de

grootste vluchtelingenpopulatie vormend in Europa.

Deze vluchtelingen en ontheemden leven in minimale en

vaak deplorabele omstandigheden, een gevolg van een

tekort aan financiële middelen, maar ook van weerstand

bij de lokale overheid en etnische overwegingen. De

oplossing van dit vluchtelingen- en ontheemdenprobleem
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is naast vele andere zaken, van essentieel belang voor de

normalisatie van Servië en de Federale Republiek Joego-

slavië met haar buurlanden, en de wijze waarop de inter-

nationale gemeenschap voortgaat met Kosovo. Bij dit

laatste is natuurlijk interessant dat Vojvodina, haar vroe-

gere autonomie heeft teruggekregen!

Om op snelle wijze aan de urgente behoeften tege-

moet te komen heeft de Europese Unie ruime middelen

ter beschikking gesteld. Het Europese Agentschap voor

Reconstructie, aanvankelijk beperkt tot Kosovo, is nu ook

actief in de Federale Republiek Joegoslavië. Een zeer

breed document is door de Europese Commissie in

samenwerking met de Wereldbank opgesteld wat als

richtsnoer kan gaan gelden voor de steun aan Servië en

de Federale Republiek Joegoslavië. Het is een somber

document, het moet uitgaan van de erfenis van Milosevic

die bestaat uit achterstallige betalingen op ieder terrein.

Schulden, schulden en nog meer schulden. De externe

schuld bedraagt $12 miljard, het geschatte Bruto Natio-

naal Produkt is $10 miljard!

Conclusie: de toekomst van Servië, en daarbij inbegrepen

de Federale Republiek Joegoslavië (hoewel die een eigen

politieke dynamiek heeft wegens de positie van Monte-

negro) is op vele punten onzeker omdat vele factoren

van invloed zijn. Zowel intern als extern. Hoe het politie-

ke veld er op korte termijn gaat uitzien is van groot

belang. De internationale gemeenschap kan bijdragen aan

behoud van democratie, respect voor mensenrechten,

het tot stand komen van een rechtsstaat, bescherming

van minderheden, het weer verkrijgen van enige welvaart

en welzijn met de daarbij behorende sociale cohesie,

door ruimhartig in alle fora te existeren en waar nodig

op realistische wijze financieel-economisch steun te ver-

lenen.

MON T E N E G R O

Hoe de positie van Montenegro in de nabije toekomst

wordt is volledig afhankelijk van het al dan niet voortbe-

staan van de Federale Republiek Joegoslavië.Terwijl Bel-

grado inzet op handhaving van de Federatie, streeft een

kleine meerderheid in de Montenegrijnse politiek naar

een unie van twee onafhankelijke staten. Bij de laatste

parlementsverkiezingen haalden de pro-onafhankelijk-

heidspartijen een nipte meerderheid, wat tot gevolg had



dat het referendum voor afscheiding werd uitgesteld. Het

kiezersgedrag werd mede bepaald door de tweedeling in

de bevolking, waarvan een zeer groot deel in een brede

strook langs de grens met Servië zich Servisch voelt en

Milosevic lang heeft gesteund, en de rest Montenegrijn is

met een meer mediterrane levensstijl. Er zijn overigens

legalistische onduidelijkheden over de rechtsgeldigheid

van een referendum en de constitutionele positie van het

parlement. Van groot belang is hoe Servië zich opstelt,

want ook voorstanders van continuering van de Federa-

tie hebben hun reserves tegen de huidige constructie van

de federatie.

De economische positie van Montenegro is ronduit

zwak te noemen en er is een grote informele sector met

een grote criminele component.Net als in de omliggende

gebieden is de werkloosheid hoog, de laatste tien jaar is

die opgelopen volgens officiële cijfers tot circa 40%. Het

gemiddelde inkomen is 250 DM.Aanvulling geschiedt via

de informele sfeer die verbindingen onderhoudt met

politieke kringen.Om financieel los te komen van Belgra-

do is de Duitse Mark als parallelle munteenheid inge-

voerd, welke de dinar vrijwel geheel heeft verdrongen.

Men bereidt zich volledig voor op het vervangen van de

Duitse Mark door de euro in januari 2002.

Ook Montenegro zucht onder een vluchtelingenpro-

bleem, zo’n 40.000 vluchtelingen en ontheemden op een

bevolking van circa 640.000 geven een extra belasting op

de beschikbare middelen. De afgelopen jaren heeft Mon-

tenegro ruimhartige financiële steun gekregen van de

Europese Commissie, ook als politieke steun voor het

steeds zelfstandiger van Belgrado gevoerde beleid vanuit

Podgorica.Nederland verleent en verleende ook bilatera-

le hulp onder anderen via het Quick Start Package van

het Stabiliteitspact,maar ook voor humanitaire hulpverle-

ning aan de vluchtelingen en ontheemden.

Conclusie: de noodzakelijke dialoog met Belgrado moet

zicht geven op de toekomstige constitutionele verhou-

dingen en de onderlinge positie van Servië en Monteneg-

ro.Van belang is dat de officiële lijn van Belgrado is dat de

Montenegrijnen, eveneens in samenspraak met de

omvangrijke Servische minderheid, zelf hun toekomst

bepalen. Alle opties zijn open, waarbij het gebruik van

geweld van de zijde van Servië wordt uitgesloten. In de

discussie speelt ook mee de economische levensvatbaar-
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heid van een volledig zelfstandig Montenegro, incalcule-

rend de toegang tot de open zee die Servië via Monte-

negro heeft.Dit laatste wordt relatiever wanneer de eco-

nomie van Servië meer verbonden wordt met Europa en

wanneer doorgangen worden verkregen in andere delen

van de regio.Wat ook de uitkomst zal zijn, voor een lan-

gere periode zal financiële en economische steun voor

Montenegro noodzakelijk zijn, waarbij om werkelijk op

eigen benen te kunnen staan,maatregelen genomen moe-

ten worden om het criminele circuit uit te bannen.

K O S O V O

In Veiligheidsraad Resolutie 124411 staan essentiële ver-

plichtingen betreffende de soevereiniteit van de Federale

Republiek Joegoslavië voor wat betreft autonomie in

Kosovo. Ze hoeven in theorie niet strijdig te zijn, maar

zijn het in de praktijk wel geworden. Een overgrote

meerderheid van de Albanezen in Kosovo vindt voort-

gaande soevereiniteit van Servië over Kosovo met daar-

langs inbedding in de huidige Federale Republiek Joego-

slavië ondenkbaar. Erkend moet ook worden dat Kostuni-

ca, de huidige president van de Federatie, Kosovo

beschouwt als een deel van Servië. Resolutie 1244 kan

van een constructieve tweeslachtigheid overgaan in

destructieve zin, aangezien beide partijen in een mogelij-

ke toekomstige confrontatie het gelijk aan hun zijde kun-

nen claimen.

Met de inzet van KFOR, thans 43.000 man sterk,

door de NAVO is een grote mate van rust en schijnbare

stabiliteit verkregen, alhoewel moordaanslagen en brand-

stichtingen nog steeds optreden, en een vrij verkeer van

personen en goederen niet overal mogelijk is. Door de

United Nations Mission In Kosovo (UNMIK), de civiele

arm van de internationale gemeenschap in Kosovo, is een

min of meer lokaal bestuur onder supervisie van

VN/OVSE van de grond gekomen. De wederopbouw van

de infrastructuur en herstel en nieuwbouw van woningen

en publieke onderkomens zijn in gang gezet, waarbij de

inzet van de bevolking waar het betreft de huizenbouw

zeer lofwaardig is en uitermate gunstig afsteekt tegen-

over dusdanige activiteiten in Bosnië-Herzegovina. Door

UNMIK worden regionale verkiezingen voorbereid,

waarbij de registratie van kiezers is begonnen. Het pro-

bleem hierbij is vooral de non-participatie van de Ser-



viërs in het gebied ten noorden van Mitrovica. Ook Bel-

grado gedraagt zich niet enthousiast. En juist van die zijde

wordt hulp gezocht om de Serviërs in Kosovo te overtui-

gen van deelname aan de verkiezingen, die voor een ver-

tegenwoordigend lichaam moeten zorgen waarin voor

alle groepen naast de Albanezen in een afspiegelend quo-

tum wordt voorzien.

UNMIK is ook actief bij het tot stand komen van een

eigen politie in Kosovo, waarvoor een politieacademie is

ingericht die enige honderden politiefunctionarissen per

jaar afleveren. Veel positieve resultaten zijn nog niet te

melden, de bevolking in Kosovo bestaat uit vele afzonder-

lijke besloten gemeenschappen, clans en families die

zwijgzaam zijn en hun problemen zelf oplossen, vaak op

gewelddadige wijze. De greep van de criminaliteit dreigt

steeds groter te worden, waarmee de mogelijkheden om

tot een normale samenleving te komen bedreigd worden.

De beperkte economische mogelijkheden dragen hier

veel aan bij.Om greep te krijgen op economische proces-

sen is de Duitse Mark als betaalmiddel ingevoerd en komt

er een bankwezen van de grond waar de burger weer

vertrouwen in gaat krijgen. Het succes is bemoedigend.

Pikant is natuurlijk dat per 1 januari 2002 ook in Kosovo

de euro, de Duitse Mark opvolgt.Veel zwarte marken zul-

len boven tafel komen.

Er zijn een aantal constitutionele mogelijkheden voor

de toekomst van Kosovo:

- Protectoraat: de huidige status-quo, administratie van

Kosovo door UNMIK, blijft tot in lengte van jaren

bestaan. De facto geeft dit eigen lokaal en regionaal

bestuur, en er is tijd om in Kosovo een rechtstaat te

doen ontstaan met een levensvatbare economie.

Hierdoor wordt een klimaat gecreëerd waarin moge-

lijkerwijs compromissen worden gevonden. Dit lijkt

een aantrekkelijke optie, maar is dat uiteindelijk niet.

KFOR en UNMIK zullen hierbij, waar het de bevol-

king betreft, in een koloniserende macht veranderen.

- Opdeling: voor sommigen is een formele opdeling, uit-

onderhandeld tussen Servische en Kosovaarse auto-

riteiten en vertegenwoordigers van de internationale

gemeenschap, de meest aantrekkelijke en eenvoudig

te implementeren oplossing op lange termijn. De

reden is dat een verdeling in Kosovo al is opgetreden.

Met uitzondering van een aantal enclaves verkeert
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het merendeel van de Serviërs in Mitrovica, in het

noordoosten van Kosovo. De rivier de Ibar wordt

dan een interne grenslijn. Hoe simpel deze optie ook

is, de Kosovaren zullen dit onacceptabel vinden.Hier-

mee wordt immers erkend dat de Serviërs toch een

historische claim hebben op Kosovo. Kiezen voor

deze optie betekent wel de facto toegeven aan het

afzien van een multi-etnische samenleving, maar het

kan een formule zijn om een tweeledig Kosovo, of

wanneer men kiest voor de Ibar als externe grens,

een homogeen Kosovo, aan een nieuwe Federale

Republiek Joegoslavië te laten deelnemen. Dit laatste

kan echter wel doorwerking hebben naar posities

van andere gebieden in de Balkan.

- Onafhankelijkheid: zeer waarschijnlijk bestaat er een

Kosovaarse meerderheid voor volledige onafhanke-

lijkheid. Niet vergeten moet worden dat ook Ibrahim

Rugova tien jaar geleden al van uiteindelijke onafhan-

kelijkheid heeft gesproken. Hij heeft trouwens de

wens uitgesproken dat de laatste lokale verkiezingen

zo snel mogelijk gevolgd moeten worden door ver-

kiezingen voor een parlement en een president.Dit is

de facto onafhankelijkheid. De komende regionale

verkiezingen ziet hij als een tussenstap. Deze eis

wordt ondersteund met argumenten uit de algemene

principes van internationaal recht op zelfbeschikking.

Hiertegen wordt ingebracht dat Kosovo dat recht

niet heeft, omdat de internationale gemeenschap

diverse malen heeft vastgesteld dat Kosovo een inte-

graal onderdeel vormt van de soevereine staat Joego-

slavië. Deze tegenwerpingen zijn overigens ook

gemaakt in 1991 toen Slovenië en Kroatië onafhanke-

lijkheid opeisten. Uiteindelijk zijn beide landen

erkend, omdat er in feite op de kaart niets verander-

de. Slechts de status veranderde van deelrepubliek

tot soevereine staat. Echter, juist deze precedenten

geven ruimte aan de argumentatie dat onder de origi-

nele Joegoslavische constitutie van 1974 Kosovo een

tweeledige status had. Namelijk, zowel component

van de Republiek Servië als component van Federaal

Joegoslavië, wat praktisch neerkwam op dezelfde

mogelijkheden en bevoegdheden als een deelrepu-

bliek. Tegen onafhankelijkheid van Kosovo zal bitter

verzet rijzen in Servië en vele landen met directe



betrokkenheid in de regio zullen van mening zijn dat

hiermee een doos van Pandora wordt geopend.Wat

is de uitstraling in de richting van Bosnië-Herzegovi-

na,Macedonië andere landen die substantiële minder-

heden hebben die belangrijke gebieden in meerder-

heid bewonen?

- Verregaande autonomie: verregaande autonomie is in

feite een optie die uit Resolutie 1244 kan worden

geconcludeerd, autonomie met zelfbestuur binnen

een nominale soevereiniteit van de Federale Repu-

bliek Joegoslavië. Dat hier ruimte voor is gekomen

komt voort uit het feit dat in Servië Vojvodina de

vroegere autonomie, welke gelijkwaardig was aan die

van Kosovo, heeft teruggekregen. Nu is de bevol-

kingssamenstelling van Vojvodina wel veel meer

gemengd, met een hoog percentage Serviërs, maar

het is toch een stap voorwaarts.Verregaande autono-

mie voor Kosovo kan op termijn leiden tot omvor-

ming van de Federale Republiek Joegoslavië tot een

federatie met als deelrepublieken Servië,Montenegro

en Kosovo en zelfs mogelijkVojvodina. De positie van

Sandjak in Servië verdient wel nadere definiëring.

Besluit Montenegro echter op korte termijn uit de

Federale Republiek Joegoslavië te treden, dan verliest

verregaande autonomie alle aantrekkelijkheid voor

Kosovo.

Conclusie: de internationale gemeenschap zal nog vele

jaren zowel militair als civiel in Kosovo aanwezig blijven,

om een normale samenleving op te bouwen en een sta-

biele leefomgeving tot stand te laten komen. Ieder optie

voor de toekomst heeft zijn voor- en nadelen en bergt
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meer of minder realiteitszin in zich. Ontwikkelingen op

korte termijn in Macedonië, Montenegro en ook Bosnië-

Herzegovina - om Servië niet over te slaan - kunnen

bepaalde opties buiten de werkelijkheid plaatsen. Invloe-

den van interne ontwikkelingen zijn uiteraard ook wezen-

lijk. Mogelijk is ook voor Kosovo een brede Balkanconfe-

rentie noodzakelijk. Zeer waarschijnlijk komen we in een

situatie waarin onafhankelijkheid op termijn het enige is

dat overblijft.

NO T E N

1 CARDS: Community Assistance Programme for

Reconstruction, Development and Stabilisation.

2 EBRD: European Bank For Reconstruction and Deve-

lopment.

3 EIB: European Investment Bank.

4 MATRA: Programma MaatschappelijkeTransformatie.

5 PSO: Programma Samenwerking Oost-Europa.

6 ICTY: International Crime Tribunal for the former

Yugoslavia.

7 SFOR: Stabilisation Force.

8 UNMIK: United Nations Interim Administration Mis-

sion in Kosovo.

9 OVSE: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking

Europa.

10 EUMM: European Union Monitoring Mission

11 Betreft regelingen met betrekking tot Kosovo.
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A D A I R T U R N E R ’ S P H I L I P P I C A
T E G E N U L T R A - L I B E R A L E N

BOE K B E S P R E K I N G V A N A D A I R T U R N E R , J U S T C A P I T A L : T H E L I B E R A L E C ONOM Y

H A N S L A B O H M

�
De markteconomie kent vele gedaanten. Sommige

varianten mogen zich op grotere populariteit verheugen

dan andere en hun plaats op de hitparade wisselt nogal

eens door de jaren heen. Na de oorlog oogstte bijvoor-

beeld het Duitse Wirtschaftswunder veel bewondering;

daarna het Zweedse model dat aantoonde dat economi-

sche dynamiek zeer goed verenigbaar was met een hoog

ontwikkeld sociaal zekerheidsstelsel. InAzië bleek vervol-

gens het Japanse model tot spectaculaire prestaties in

staat te zijn, gevolgd door de Aziatische tijgers. Inmiddels

is de reputatie van alle genoemde modellen verbleekt.

Over het afgelopen decennium zijn zij ingehaald door bij-

voorbeeld de Keltische tijger, Ierland, en het Nederlandse

Poldermodel. Maar bij dit alles neemt de verhouding

Europa-Amerika toch een bijzondere plaats in. Het supe-

rieure economisch prestatievermogen van deAmerikaan-

se economie heeft in Europa altijd mengeling van bewon-

dering en afgunst opgeroepen.

Ten tijde van het Marshall-Plan werden in Europa

reeds de eerste pogingen ondernomen om een homoge-

ne gemeenschappelijke markt te scheppen zonder inter-

ne handelsbelemmeringen, naar het voorbeeld van de

Verenigde Staten. Men verwachtte dat door de hieruit

voortvloeiende schaalvoordelen de levensstandaard in

Europa op het Amerikaanse peil zou kunnen worden

gebracht. Ondanks een bevredigende groei maakte men

zich echter in de tweede helft van de jaren zestig in Euro-

pa zorgen om het feit dat de Europese economie toch

veel minder dynamisch en innoverend was dan deAmeri-

kaanse. Dit stond bekend als de ‘technological gap’. De

aandacht in Europa voor het thema werd nog extra ver-

sterkt door de bestseller van Jean-Jacques Schreiber: ‘Le

défi Américain’.1 Meer recentelijk is de preoccupatie met

de Europese economische en technologische achterstand

op deVerenigde Staten weer tot uitdrukking gekomen in

de verklaring van de EuropeseTop van Lissabon, in maart

2000, waarin stond dat ‘Europa’ zich tot doel stelt om in

tien jaar tijd de meest concurrerende en dynamische

kenniseconomie in de wereld te worden. Impliciet bete-

kent dit: we willen het beter gaan doen dan deVerenigde

Staten. Een gemiddelde economische groei van 3% per

jaar werd mogelijk geacht.Daarnaast zou de arbeidsparti-

cipatie met zo’n 10% dienen te stijgen.Thans, ruim ander-

half jaar later, lijkt er nog maar weinig over van dat bla-

kende zelfvertrouwen. In termen van groei doet de Euro-

pese economie het op dit moment misschien iets beter

dan de Amerikaanse, maar voor het overige is het toch

fluiten in het donker.

Maar als we ons even los maken van de huidige malai-

se-achtige situatie alsmede de negatieve economische

weerslag van de terreuraanslag in deVerenigde Staten van

11 september en het probleem in een langer tijdsper-

spectief plaatsen, dan rijst de vraag of de economische

ambities van Europa wel reëel en nastrevenswaardig zijn.

Antwoorden op deze vraag zijn te vinden in een onlangs

verschenen boek, Just Capital.The Liberal Economy, van de

hand van Adair Turner, voormalig directeur-generaal van

de Confederation of British Industries (CBI) en thans

vice-voorzitter van Merrill Lynch Europe.Turner’s boek is

bijzonder omdat het een breed spectrum van nationale

en internationale sociaal-economische ontwikkelingen en

problemen behandelt. Ondanks dat is zijn verhandeling

nergens oppervlakkig, hetgeen op zich reeds uitzonderlijk

mag worden genoemd. Die indruk wordt nog versterkt

omdat hij de lezer daarnaast nog verrast met een aantal

originele gedachten die buiten de hoofdstroming van het

huidige conventionele marktdenken liggen. Hij kwalifi-

ceert zijn benadering als die van het herverdelend libera-



lisme of het kapitalisme met een menselijk gezicht.

In een voetnoot merkt Turner op dat de mensen die

bekend zijn met de CBI zich misschien zullen afvragen of

hij geen afstand neemt van de ‘taal’ en de argumenten die

hijzelf als Directeur-Generaal van deze organisatie han-

teerde. Zijn antwoord daarop is mea culpa. Uiteraard

prikkelt zo’n bekentenis de nieuwsgierigheid.

A R R O G A N T I E V A N

MA R K T F U N D AM E N T A L I S T E N

En Turner stelt zijn lezers niet teleur. Een groot deel van

zijn werk bestaat uit een intelligente en soms vermakelij-

ke philippica tegen wat hij de intellectuele arrogantie van

marktfundamentalisten noemt: de ultra-liberalen die ver-

der willen opschuiven in de richting van het Amerikaanse

model en die pleitbezorger zijn van belastingverlaging,

loonmatiging, minimale arbeidsstandaarden, afschaffing

van het minimumloon, minimale milieubeschermings-

maatregelen enzovoorts. En dat alles ter wille van het

behoud of versterking van de concurrentiekracht van het

Verenigd Koninkrijk of Europa. Maar in navolging van de

Amerikaanse econoom Paul Krugman is Turner van

mening dat het geen zin heeft om het begrip concurren-

tievermogen op landen toe te passen. Bedrijven concur-

reren met elkaar, landen niet. En getuige de relatief gun-

stige lopende rekening van de betalingsbalans is er niets

mis met de concurrentiepositie van Europa.Dat het inko-

men per hoofd van de bevolking in de Verenigde Staten

hoger is dan in Europa dient aan maatschappelijke keuzen

te worden toegeschreven.Gegeven het feit dat deAmeri-

kanen langer werken en een hogere arbeidsparticipatie

kennen, hecht men in de Verenigde Staten kennelijk rela-

tief hogere waarde aan geldelijk inkomen en relatief lage-

re waarde aan vrije tijd dan in Europa. Daaruit kan het

inkomensverschil tussen de twee bijna helemaal worden

verklaard. Een deel van de welvaart van de Europeanen

bestaat dus uit vrije tijd, maar die wordt niet in het Bruto

Nationaal Product-cijfer tot uitdrukking gebracht. Maar

dat betekent nog niet dat de Europeanen minder welva-

rend zijn. Menselijke welvaart is meer dan alleen een

hoog Bruto Binnenlands Product per hoofd.

Wél erkent hij dat er verschillen zijn die van invloed

zijn op het economisch prestatievermogen van Amerika

en Europa. Zo kent Europa bijvoorbeeld beperkingen in
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de sfeer van de ruimtelijke ordening als gevolg van de

grotere bevolkingsdichtheid. DeVerenigde Staten profite-

ren van goedkopere ‘greenfield-ontwikkelingen’, terwijl

het dichter-bevolkte Europa op duurdere ‘brownfield-

ontwikkeling’ is aangewezen. Daarnaast is de Amerikaan-

se markt, ondanks grote vorderingen op het gebied van

de Europese integratie, nog altijd veel homogener dan de

Europese. Daar staat echter als voordeel tegenover dat

de Europese bevolking in het algemeen hoger is opgeleid.

Maar ondanks verschillen is hij van oordeel dat er

een relatief grote variëteit aan beleid, structuren en cul-

turen bestaat, die ongeveer gelijke economische resulta-

ten opleveren.

V O L D O E N D E M ANO E U V R E E R R U I M T E

O N D A N K S G L O B A L I S E R I N G

Volgens de huidige ‘conventional wisdom’ staan de belas-

tingen onder druk als gevolg van concurrentie voor

mobiele geschoolde arbeid en mobiel kapitaal.Als gevolg

daarvan is het niveau van overheidsuitgaven onhoudbaar

en zal het naar beneden moeten worden bijgesteld. De

verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar. Het is een ‘race to

the bottom’. Over een breed scala aan overheidsbeleid -

sociale voorzieningen, onderwijs, transport, milieu,

onderzoek en ontwikkeling, arbeidsmarktregulering -

moet het behoud van het concurrentievermogen voorop

staan. Dat betekent dat men zich allerlei mooie sociale

desiderata niet meer kan veroorloven.

Zowel voor- als tegenstanders van globalisering zijn

van oordeel dat globalisering de drijvende kracht vormt

achter de verandering in het economische en sociale

leven, zowel in de ontwikkelde als de ontwikkelingslan-

den.Zij zijn het er ook over eens dat concurrentie tussen

landen een beperking vormt voor economische en socia-

le keuzen en dat het nastreven van gewenste sociale

milieu- en ethische normen wordt beperkt door de het

vereiste behoud van de nationale concurrentiekracht.

Maar Turner is van oordeel dat nationale samenlevingen

nog steeds grotendeels hun eigen lot kunnen bepalen en

in staat zijn de gewenste doelstellingen te breiken. Zij

hebben een behoorlijke manoeuvreerruimte om hun

eigen sociale zekerheidsstelsels, milieubeleid (inclusief de

bestrijding van het broeikaseffect), regulering, ruimtelijke

ordening enzovoorts, in te vullen. Voor zover deze tot



hogere lasten voor bedrijven leiden, zorgt het econo-

misch mechanisme ervoor dat deze worden gecompen-

seerd door verlaging van de reële netto-lonen. Globalise-

ring beperkt die ruimte weliswaar enigszins, maar toch

lang niet zo veel als de rechtse ultra-liberalen beweren en

de linkse globaliseringspessimisten vrezen. Kijk maar naar

Nederland, een van de meest geïnternationaliseerde eco-

nomieën in Europa, aldusTurner.

D OO R P R I K K E N V A N M Y T H E N

Turner gaat zelf nog verder in het doorprikken van de

mythe van globalisering.Voor de grote economische blok-

ken, de Verenigde Staten, Europa en Japan, is de externe

handel met andere regio’s over de afgelopen 25 jaar wel-

iswaar in volume gegroeid,maar door de verlaging van de

prijzen van de internationaal verhandelde goederen is de

waarde daarvan in nominale termen gedaald. Dit heeft

ertoe geleid dat de buitenlandse handel, uitgedrukt als

percentage van het Bruto Binnenlands Product, over die

periode ongeveer gelijk is gebleven: voor de Europese

Unie zo’n 11%. In plaats van globalisering is er volgens

Turner eerder sprake van lokalisering, de opkomst van de

lokale diensteneconomie die gedurende de laatste decen-

nia een veel grotere invloed op de economische struc-

tuur heeft gehad dan globalisering. Naarmate de mensen

welvarender worden besteden zij een groter deel van

hun inkomen aan diensten, zoals reizen, horeca, ontspan-

ning, sport en gezondheidszorg, en minder aan fysieke

goederen. Veel van deze dienstverlening is moeilijk te

automatiseren en wordt gekenmerkt door direct mense-

lijk contact. Met andere woorden,Turner ziet hierin een

ontwikkeling van ‘high-tech’ naar ‘high-touch’.

Een andere mythe die door Turner wordt doorge-

prikt is die van een steeds maar groeiende rol van ICT in

de economie.Volgens de ‘conventional wisdom’ heeft de

ICT een nieuw economisch paradigma gecreëerd en is de

informatierevolutie, met de kenniseconomie en Internet

als belangrijke elementen, van evengrote betekenis als de

industriële revolutie. ICT is overal in de economie inzet-

baar en kan tot belangrijke produktiviteitsverbetering lei-

den. Maar wat dát betreft is ICT niet uniek. De invoering

van de elektriciteit is daarmee vergelijkbaar.Maar de snel-

heid waarmee de ICT zich ontwikkelt is wél uniek in ver-

gelijking met andere technologieën. Als vuistregel wordt
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aangenomen dat de prestaties van halfgeleiders en micro-

processors elke 18 maanden verdubbelen per prijseen-

heid. Anders gezegd, de kosten dalen elk anderhalf jaar

met 50%. De marginale kosten van het gebruik van ICT

zijn nagenoeg nihil.Wanneer software eenmaal is ontwik-

keld, kost het bijvoorbeeld bijna niets om een extra soft-

ware-programma te plaatsen. En datzelfde geldt voor

elektronisch kopiëren.

ICT drukt ongetwijfeld een stempel op de economie

in de vorm van produktiviteitsverbetering alom. Maar

ICT vernietigt in het algemeen meer banen dan dat zij

schept. Bovendien creëert zij minder extra vraag naar

goederen en diensten dan dat zij door produktiviteitsver-

beteringen doet verminderen. In de VS wordt slechts

2,4% van de totale persoonlijke consumptie besteed aan

goederen en diensten van de ICT-industrie.

De nieuwe economie is dus niet alleen ‘high-tech’ of

kennisintensief. Het is een mengsel van ‘high-tech’ en

‘high-touch’, met banen die deels op kennis zijn geba-

seerd,maar daarnaast ook de gewone banen, die hoe dan

ook vervuld dienen te worden. De nieuwe economie is

niet echt nieuw. Zij is eerder de resultante van trends die

zich reeds jarenlang manifesteerden dan de uitkomst van

een plotselinge revolutie.

G E E N U L T R A - L I B E R A L I S M E , M A A R T O C H . . . .

Niettemin is Turner van oordeel dat het Europese soci-

aal-economische model aanpassing behoeft door meer

marktwerking en privatisering. Ook de arbeidsmarkt

dient te worden geliberaliseerd. Interventies in deze

markt, bijvoorbeeld door hoge minimumlonen en collec-

tieve arbeidsovereenkomsten, zijn volgens hem verkeer-

de middelen om het gewenste niveau van inkomensher-

verdeling te bereiken. Bedrijfsbestuur (corporate gover-

nance) dient te evolueren in de richting van het Angel-

Saksische model van share-holders capitalism. Maar de

overheid dient voort te gaan met het verschaffen van

kwalitatief goede publieke goederen en diensten (milieu,

gezondheidszorg, onderwijs) en blijft verantwoordelijk

voor inkomensherverdeling. Bovendien is hij van oordeel

dat sociale doelstellingen ook heel goed kunnen worden

gerealiseerd via de markt in plaats van de overheid: via

het prijsmechanisme in plaats van regulering, en via het

particuliere bedrijfsleven in plaats van staatsbedrijven.



C OMM EN T A A R

Bij oppervlakkige lezing van verschillende passages

bekruipt de lezer het gevoel dat de auteur ingaat tegen

de huidige beleidsconsensus die voortgaande economi-

sche liberalisering voorstaat.Maar dat is toch maar schijn,

want als het op concrete beleidsmaatregelen aankomt

ontpopt Turner zich toch in het algemeen als een warm

voorstander daarvan. Vooral de Europese Unie krijgt

daarbij vele pluimen op de hoed, hetgeen opmerkelijk is

omdat deze afkomstig zijn van een Brit.Tal van maatrege-

len die de Europese Unie op dit gebied heeft genomen en

die nog in de pijplijn zitten, worden door hem als een

ontwikkeling in de goede richting toegejuicht. Bovendien

is hij pleitbezorger van Britse deelname aan de euro.

Een enkele keer gaat Turner mijns inziens in de fout.

Dat geldt bijvoorbeeld voor zijn analyse van het econo-

misch drama in Japan en de maatregelen die dit hadden

kunnen voorkomen. Deze analyse is op zijn zachtst

gezegd bizar. Japan had volgens hem de oude vertrouwde

Keynesiaanse wijze vraagstimulering moeten toepassen,

bijvoorbeeld door de bankbiljettenpers wat sneller te

laten draaien, waardoor de staatsschuld niet zou zijn

gestegen.Afgezien van het feit dat een dergelijk beleid in

andere landen reeds overtuigend heeft bewezen niets te

helpen - integendeel, op glorieuze wijze heeft gefaald - zal

het in de Japanse context waarschijnlijk nog méér ellende

teweeg brengen. Immers, het kenmerk van het Japanse

sociaal-economisch model is dat het prijs- en marktme-

chanisme op tal van manieren wordt gemanipuleerd om

sociale en politieke doelstellingen te verwezenlijken -

veel méér dan in de Westerse markteconomieën het

geval is. Saburo Okita schreef hier bijvoorbeeld over: ‘Er

zijn vele kamers in het huis van het kapitalisme. Japan

bevindt zich ergens in een vriendelijker en gematigder

zone tussen een centrale planeconomie en een laissez-

faire markteconomie. En Taichi Sakaiya merkte op: ‘Het

moderne Japan is bijna neurotisch in zijn streven naar

economische gelijkheid en heeft op dit gebied meer

bereikt dan waar dan ook in de wereld.’ Kimin-do Kusaka

ten slotte verklaarde dat ‘... Japan eerder een semi-socia-

listische maatschappij is dan een kapitalistische.’

Maar evenals de planeconomie in de voormalig com-

munistische landen, is ook de Japanse economie bezig te

imploderen.Als het prijs- en marktmechanisme niet goed
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functioneert, is er geen mogelijkheid om economisch

rationele beslissingen te nemen. Het is als varen op een

schip zonder kaart en kompas. De door Turner bepleite

vraagstimulering door een verhoging van de overheids-

uitgaven leidt tot inflatie en een extra verstoring van het

prijsmechanisme. Het gevolg daarvan is nog méér irratio-

nele economische beslissingen. Daarom is het verstandig

van de Japanse regering om thans te streven naar structu-

rele aanpassingen in plaats van macro-economische sti-

mulering die in het verleden een belangrijke bijdrage

heeft geleverd aan het ontstaan van alle narigheid.

Ook zijn behandeling van de broeikasgassenproble-

matiek is opvallend - zo niet frivool - voor een ex-werk-

geversvoorzitter en geheel in lijn met het dogma van het

IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change

(IPCC), dat verantwoordelijk is voor de wetenschappelij-

ke onderbouwing van het Kyoto-verdrag.2 Turner erkent

dat er onzekerheden zijn of de door de mens geprodu-

ceerde broeikasgassen wel tot een opwarming van de

aarde zal leiden en dat dit allerlei catastrofale gevolgen zal

hebben. Maar in dit geval dient volgens hem het voor-

zorgsbeginsel te prevaleren. Hij sluit zich aan bij de doel-

stelling van een vermindering van het energieverbruik van

60%-80% in 50 tot 100 jaar. Hij acht dat niet onoverko-

melijk. Maar voor iemand met een bedrijfslevenachter-

grond had men toch wel een meer rationele analyse

mogen verwachten. Immers,menig CEO zal zich toch wel

even achter de oren krabben als hij een memo van 17

pagina’s zou krijgen voor een nieuwe bedrijfsstrategie

waarin zo’n 40 keer het woord onzeker(heid) of equiva-

lenten daarvan voorkomen - zoals in de ‘Summary for

Policymakers’ van het IPCC het geval is - wetende dat hij

met deze strategie het voortbestaan van zijn bedrijf op

het spel zet. Maar los van de onzekerheden die door het

IPCC worden erkend, heerst er ook buiten het IPCC

veel twijfel. In tegenstelling tot wat veelal wordt aangeno-

men, bestaat er onder gekwalificeerde wetenschappers

helemaal geen consensus over de vraag of de aarde

wordt opgewarmd door antropogene broeikasgassen, en

als dit wel het geval mocht zijn, dat dit tot catastrofale

gevolgen zal leiden.Het zouTurner gesierd hebben indien

hij het hoofd koel had gehouden temidden van al dat

opwarmingsgedoe. De door het IPCC voorgestelde

maatregelen zouden mijns inziens aan eenzelfde nuchtere
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kosten/batenanalyse dienen te worden onderworpen als

andere belangrijke maatschappelijke beslissingen waaraan

risico is verbonden. ‘Global warming’ lijkt een dogma te

zijn geworden waarvoor deze regel niet meer geldt.

Wat betreft de door Turner gepostuleerde automati-

sche aanpassing van de reële lonen na verhoging van de

lastendruk rijst de vraag wat er gebeurt als dat mechanis-

me nu eens niet of vertraagd werkt, omdat de werkne-

mers door hun werkgever gecompenseerd willen worden

voor een verhoging van de sociale lasten en/of belastingen

- het zogenoemde afwentelingsmechanisme - die noodza-

kelijk is om de door hem bepleite collectieve goederen te

financieren? Of wanneer er geen flexibele wisselkoersen

zijn met de belangrijkste buitenlandse handelspartners,

zoals in de eurozone. Dan ontstaat er wel degelijk een

concurrentieprobleem. Turner erkent overigens dat dat

het geval kan zijn, maar wandelt er betrekkelijk luchtigjes

overheen.

Maar ondanks kritiek biedtAdairTurner’s in zijn boek,

Just Capital.The Liberal Economy, per saldo toch een bijzon-

der intelligente en lezenswaardige analyse van de ont-

wikkeling van verschillende modellen van de marktecono-

mie die er thans in de wereld bestaan en maakt hij aan-

nemelijk dat de mogelijkheden die individuele landen

hebben om hun eigen maatschappelijke en economische

keuzen te maken toch groter zijn dan sommige anti-globa-

listen denken, zonder dat dat een negatief effect hoeft te

hebben op hun concurrentievermogen.Turner gaat daarbij

een eind in de richting van New Labour en the ‘ThirdWay’

van Blair. Een uitzondering daarop vormt zijn toegefelijke

benadering van wat hij vrijwillige werkloosheid noemt.

Turner’s stelling dat het legitiem is dat individuen vrijwilli-

ge werkloosheid met een uitkering verkiezen boven werk,

leverde hem een berisping van Peter Mandelson op. Deze

voormalig Britse Labour minister, en vertrouweling van

Tony Blair, is van oordeel dat sociaal-democraten meer

van de mensen eisen.Volgens hem is werken een morele

plicht. That’s the spirit!

In het algemeen weet Turner zijn stellingen op uitste-

kende en heldere wijze te beargumenteren. Daarmee

heeft hij met zijn analyse de discussie op een hoger plan

gebracht.Ook als men het niet metTurner eens is, blijft er

respect voor de wijze waarop hij zijn opvattingen verde-

digt. Opvallend is ook hoe vaak hij verwijst naar de ont-

wikkeling van de Nederlandse economie om zijn centrale

boodschap te onderbouwen. Dat is mijns inziens grosso

modo terecht, zij het dat hij de structureel zwakke plek

daarvan - het grote aantal mensen in deWAO - negeert,

waardoor toch een iets te rooskleurig beeld ontstaat.

Zoals opgemerkt, zet Turner zich af tegen wat hij

ultra-liberalen noemt. In sommigeAngel-Saksische landen

schijnen er nog exemplaren van dit species rond te lopen,

maar de continentaal-Europese liberalen hoeven zich

toch in het algemeen niet aangesproken te voelen.

Immers, zij zullen zich - met enkele uitzonderingen - in

het algemeen goed kunnen vinden in de centrale bood-

schap vanTurner.

Adair Turner, Just Capital: The Liberal Economy, MacMillan,

London, 2001 (ISBN 0333900715; 400 pagina’s; £20,00).

NO T E N

1 Jean-Jacques Schreiber, Le défi Américain, Éditions

Denoël, Paris, 1967.

2 Zie ook: Hans H.J. Labohm,‘Kyoto getorpedeerd: wat

bezielt dieAmerikanen toch?’ in: Liberaal Reveil, augus-

tus 2001 (4).

Drs. H.J. Labohm is als gastonderzoeker verbonden aan het

Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingen-

dael’ te Den Haag en is lid van de kernreactie van Liberaal

Reveil.
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I N M EMO R I AM

K L A A S G R O E N V E L D

Onvermoeibaar, als het echt erop aankwam onverzettelijk. Dat was Klaas Groenveld.Wij, de kernredactie

van Liberaal Reveil, missen zijn weloverwogen oordeel.Wij missen zijn beoordeling van manuscripten die

over de tafel gingen – zo volslagen eerlijk, zoals het hoort zonder aanziens des persoons.Wij missen

bovenal zijn aanwezigheid.

Klaas Groenveld schreef op gezette tijden artikelen in Liberaal Reveil, hij spoorde liberalen aan de pen op

papier te zetten, hij wist met een enkel woord er net even iets beters van te maken.Veel woorden had

Klaas niet nodig. Hij was altijd helder in wat hij ervan vond. Klaas Groenveld hield van Liberaal Reveil.Als

er kritiek was, gromde hij en zette hij zich in voor verandering.Waren er goede berichten, dan manifes-

teerde zich een ingetogen tevredenheid.

Klaas Groenveld heeft veel voor Liberaal Reveil betekend. Na drie decennia Liberaal Reveil bezorgde hij in

1988 een bundel eerder verschenen artikelen onder de titel In tweede lezing. Het eerste artikel, uit 1956,

was van de hand van mr. P.J. Oud.Andere contribuanten warenVan Riel,Vonhoff, Geertsema, Zoutendijk,

Van Doorn, Heldring,Voorhoeve, Kuipers enWinsemius. En: Klaas Groenveld zelf. Zijn bijdrage ging over

het liberalisme en Nieuw Rechts. In duidelijke taal concludeerde hij: ‘Het is … niet verwonderlijk dat de

VVD, in de opvattingen van Amerikanen die de opstelling van deVVD wordt uitgelegd, te beschouwen is

als een sociaal-democratische partij.’

Klaas Groenveld bracht Liberaal Reveil graag ook in het buitenland onder de aandacht. Hij was de drijven-

de kracht achter de Engelstalige verzameling artikelen die in maart 2000 het licht zag: Liberal Thought and

Practice:AView from the Netherlands. Hij droeg er zelf aan bij met een typisch Groenveld-produkt: ‘A liber-

al environmental policy in confromity with market forces’.Met alweer een glasheldere boodschap:‘liberals

are generally of the opinion that government should step back in favor of the market: more incentives,

fewer rules.A more restrained attitude on the part of the government, however, is not advocated in the

field of environmental policy.’

Klaas Groenveld hield van Liberaal Reveil. Hij beschouwde het blad als een onderdeel van de liberale insti-

tutie. Hij had een precieus gevoel voor de waarden die het blad dient uit te dragen: de liberale beginselen,

de discussie daarover, en ‘de mogelijkheid de waan van de politieke dag zo af en toe tegen het licht te hou-

den’ (In tweede lezing, blz. 9). Hij stak zijn eigen opvattingen over de liberale koers niet onder stoelen of

banken.Wat hij in de boezem van de kernredactie te melden had over de ontwikkelingen in de liberale

stroming, vond vroeger of iets later onveranderlijk zijn weg naar bijdragen in Liberaal Reveil.

Wij hadden Klaas Groenveld zo graag nog in ons midden gehad. Het mocht niet zo zijn.Wij wensen zijn

echtgenote, dochter en andere dierbaren kracht toe.

Uri Rosenthal
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VVaaccaattuurree::  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  mmeeddeewweerrkkeerr

Momenteel bestaat er een vacature voor een wetenschappelijk medewerker 
bij de Teldersstichting (40 uur per week).

De Teldersstichting is de wetenschappelijke instelling ten behoeve 
van de VVD en het liberalisme.

De stichting publiceert rapporten en preadviezen waarin de resultaten van
onderzoek naar maatschappelijke en politieke vraagstukken worden
weergegeven en liberale beleidsaanbevelingen worden geformuleerd. 

Voorts organiseert de Teldersstichting symposia en seminars en is zij uitgever
van het periodiek Liberaal Reveil.

Tot de taken van de wetenschappelijk medewerker behoren:
het verrichten van onderzoek (desk research) met betrekking 
tot maatschappelijke en politieke vraagstukken
- het redigeren van rapporten
- het voeren van het secretariaat van werkgroepen
- het geven van inleidingen voor gremia binnen en buiten de VVD

Gezocht wordt een academicus die (onlangs) is afgestudeerd in een van de 
volgende disciplines: politicologie, bestuurskunde, 

geschiedenis, economie, sociologie, rechten.
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met 

de liberale beginselen. Beloning vindt plaats conform de salarisschalen 
bij de Rijksoverheid.

Sollicitaties voorzien van c.v. dienen uiterlijk 12 november a.s. door ons te zijn
ontvangen, ter attentie van Drs. P.G.C. van Schie, directeur Teldersstichting,

Koninginnegracht 55a, 2514 AE Den Haag, e-mail: telders@bart.nl.
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H A N S L A B O H M

�

De afgelopen twee decennia stonden in het teken van

liberalisering, zowel op politiek als economisch gebied.

Op politiek gebied hebben bijna alle landen van de wereld

de democratie omarmd, met China als grote, en Noord-

Korea en Cuba als kleinere uitzonderingen. Deze ontwik-

keling werd versterkt door de ineenstorting van het

communisme met zijn één-partij stelsel en planeconomie.

Tegen deze achtergrond beschreef Francis Fukuyama in

zijn boek The End of History and the Last Man,1 de Wester-

se liberale democratie als de ‘final form of human govern-

ment’. Sinds Ludwig von Mises in 1922 zijn meesterwerk,

Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialis-

mus,2 schreef, weten we dat politiek liberalisme en markt-

economie Siamese tweelingen zijn. Het hoeft dan ook

geen verwondering te wekken dat de betrokken landen

zich tegelijkertijd ook tot de markteconomie hebben

bekeerd. Maar ook in de Westerse landen heeft verdere

liberalisering plaatsgevonden, vooral op economisch

gebied. Dit was in het bijzonder een reactie op het falen

van het Keynesiaanse beleid van macro-economische

vraagstimulering in de jaren zeventig dat tot een heilloze

combinatie van economische stagnatie en inflatie (stagfla-

tie) had geleid. In plaats daarvan richtte het beleid zich

voortaan op de aanbodskant van de economie ter verbe-

tering van de marktwerking. Aan vraagkant van de econo-

mie dienden begrotingstekorten plaats te maken voor

(aanvankelijk) tekortreductie en (later) overschotten, ter-

wijl het monetaire beleid diende te worden verstrakt:

prijsstabiliteit in plaats van inflatie. In Europa vormen de

toetredingscriteria tot de Economische en Monetaire

Unie (EMU) hiervan bijvoorbeeld de weerslag.

Deze ommezwaai was in eerste instantie vooral reto-

risch van aard, maar geleidelijk aan werden de beleids-

voornemens toch omgezet in concrete maatregelen,
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zowel op het nationale, Europese als wereldwijde vlak.

Op Europees niveau werd bijvoorbeeld de interne markt

voltooid, de privatisering van staatsbedrijven in gang

gezet, aanzetten gegeven tot een flexibilisering van de

arbeidsmarkten en de invoering van de euro voorbereid.

Op het internationale vlak manifesteerde deze trend zich

in toenemende handelsliberalisatie in het kader van de

GATT (nu WTO), in het bijzonder in de zogenoemde

Uruguay-ronde. In de reële economie gingen deze ont-

wikkelingen hand in hand met globalisering, toeneming

van de handel en buitenlandse investeringen, intensivering

van het internationale kapitaalverkeer, produktiviteitsver-

betering en verhoging van het welvaartspeil.

Thans lijkt er echter sprake te zijn van een zekere

liberaliseringvermoeidheid. In verschillende Europese lan-

den heeft de privatisering met tegenslagen te kampen. De

reductie van begrotingstekorten in grote economieën als

Duitsland en Frankrijk is de afgelopen jaren onvoldoende

geweest, zodat gevreesd wordt dat nu het tij economisch

tegenzit, het EMU-criterium van een maximaal tekort van

3% wel eens overschreden zou kunnen worden. Ondanks

het feit dat er binnen de EU de laatste jaren veel politiek

kapitaal is geïnvesteerd in een bestrijding van de werk-

loosheid, is deze nog steeds onaanvaardbaar hoog. Op

internationaal niveau zitten de besprekingen over een

nieuwe handelsliberalisatieronde, de ‘Millennium-ronde’,

al jaren in het slop, terwijl de Duitse en Franse politieke

leiders onlangs begrip hebben getoond voor de - althans

sommige - argumenten van de anti-globalisten.

Maar het klapstuk is toch wel het in het kader van het

Kyoto-verdrag voorgestelde regime van verhandelbare

emissierechten. CO2-emissierechten zouden dus via de

markt worden verhandeld. Welke voorstander van de

vrije markt zou hiertegen toch bezwaar kunnen maken?



Maar de schijn bedriegt. Bij een stelsel van emissierech-

ten creëren overheden kunstmatige schaarste aan ener-

gie en wijzen vervolgens de rechten om deze energie te

gebruiken toe aan bepaalde bedrijven. Deze krijgen daar-

bij een soort monopolie. Daardoor krijgen zij er belang

bij om te vermijden dat de kunstmatige schaarste nog

ooit wordt opgeheven, bijvoorbeeld als gevolg van tech-

nologische doorbraken of nieuwe klimatologische inzich-

ten waaruit blijkt dat de antropogene uitstoot van broei-

kasgassen geen of nauwelijks invloed heeft op het kli-

maat. Want in dat geval zouden hun emissierechten, die

zij deels hebben gekregen of deels voor (veel) geld heb-

ben gekocht, immers van nul en gener waarde worden.

Daarnaast vergt een internationaal stelsel van ver-

handelbare emissierechten toezicht op de naleving en -

zo nodig - afdwinging van de contracten. Want wie be-

paalt bijvoorbeeld hoeveel nieuw bos er ergens in de

wereld dient te worden aangeplant om een bepaalde

hoeveelheid uitstoot te compenseren? En hoe voorkomt

men fraude? Hoe kan men er zeker van zijn of bijvoor-

beeld Russische of Chinese bedrijven ook werkelijk hun

uitstoot hebben verminderd? Het gaat waarschijnlijk om

aanzienlijke bedragen en de verleiding om te sjoemelen

zal groot zijn.Voor dat alles is een grote internationale

bureaucratie noodzakelijk.

Voorts brengt een dergelijk stelsel het risico van

conflicten met zich mee, in de vorm van sancties om

naleving af te dwingen. Dat zou kunnen leiden tot han-

delsoorlogen of op zijn minst toenemende internationa-

le spanningen en beschuldigingen van eco-imperialisme.

Ook is het denkbaar dat aankoop van emissierechten

door westerse bedrijven in de Derde Wereld aldaar een
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rem gaat vormen op lokale industrialisatie omdat het

CO2-emissiequotum al is verkocht.

Maar ook buiten de materiële sfeer liggen gevaren

op de loer. Het toekennen van macht aan politieke lei-

ders om te bepalen wie energie mag gebruiken in de

samenleving vormt een grote bedreiging voor de indivi-

duele vrijheid van de burger. Binnen landen die crony

capitalism kennen, kan dit tot een versterking van de

positie van de huidige machthebbers en hun kompanen

leiden, met als gevolg discriminatie ten nadele van bedrij-

ven die geen nauwe relaties met de plaatselijke macht-

hebbers onderhouden. Ook is het denkbaar dat minder-

heidsgroeperingen aan het kortste eind trekken bij gepo-

litiseerde verdelingsschema's.

Bij een stelsel van verhandelbare CO2-emissierech-

ten worden onder de vlag van marktconformiteit in feite

centrale planningselementen in onze markteconomie

geïntroduceerd, hetgeen een duidelijke trendbreuk

vormt met de ontwikkeling van onze economische orde

in de richting van méér markt en minder overheid gedu-

rende de laatste twintig jaar.

NO T E N

1. Francis Fukuyama, The End of History and the Last

Man, Hamish Hamilton, 1992.

2. Ludwig von Mises, Socialism, vertaald uit het Duits

door J. Kahane, Indianapolis, 1981.

Drs. H.J. Labohm is lid van de redactie van Liberaal Reveil en

als gastonderzoeker verbonden aan het Nederlands Instituut

voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael'.



E I N D E V A N H E T P O L D E RMO D E L ?
A N N E M A R I E J O R R I T S M A - L E B B I N K

�

Nederland heeft meer dan een decennium van

ongekende welvaartsgroei achter de rug. Dat was

met name te danken aan de forse stijging van de

werkgelegenheid. In het buitenland wordt met

bewondering naar deze prestaties gekeken. Meni-

ge delegatie heeft ons land bezocht om er achter

te komen wat nu precies de unieke succesfacto-

ren zijn die samen de kern van het ‘poldermodel’

vormen.

Meestal wordt gewezen op het belang van onze corpora-

tistische instituties, die enerzijds via coördinatie van de

loonvorming bijdragen aan loonmatiging en anderzijds

een belangrijke rol vervullen in het bereiken van consen-

sus over tal van sociaal-economische kwesties.Toch staat

niet bij voorbaat vast dat de recente goede economische

prestaties primair te danken zijn aan de overlegcultuur. De

instituties die het poldermodel kenmerken bestonden

immers ook al in de jaren zeventig die in economisch

opzicht beduidend minder succesvol waren. Bovendien

heeft de overheid in de jaren tachtig en negentig tal van

structurele hervormingen doorgevoerd die ook een

belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het economisch

succes.Te denken valt aan het vergroten van het financië-

le verschil tussen werken en niet-werken (verlaging van

de replacement rate), de verlaging van de belastingdruk

en het verbeteren van de werking van markten.

Het antwoord op de vraag wat nu werkelijk de suc-

cesfactoren zijn geweest achter het poldermodel - de

gematigde loonontwikkeling, de overlegcultuur in het

algemeen, de soms pijnlijke structurele hervormingen of

juist een combinatie daarvan - is niet alleen van historisch

belang. Het geeft ook zicht op de vraag of het polder-

model ook geschikt is om toekomstige beleidsuitdagin-
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gen aan te pakken en of andere landen van het Neder-

landse model kunnen leren.

Mijn conclusie is dat de corporatistische instituties

hun meest fundamentele bijdrage hebben geleverd in de

jaren tachtig door op cruciale momenten te zorgen voor

draagvlak voor structurele hervormingen die niet in

overeenstemming waren met het directe eigen belang op

korte termijn, maar die wel noodzakelijk waren voor her-

stel van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het werkgelegen-

heidswonder van de jaren negentig was echter veeleer

het resultaat van ontwikkelingen in het arbeidsaanbod,

die deels exogeen waren en deels het gevolg waren van

structurele hervormingen, dan van het overleg tussen

sociale partners. In het kader van toekomstige beleidsuit-

dagingen is een nieuwe golf van structurele hervormingen

nodig waarvoor op onderdelen het draagvlak bij sociale

partners weer van cruciaal belang zal zijn, maar waarvoor

zij wederom over hun eigen schaduw heen zullen moeten

springen. Of zij daarin zullen slagen is een open vraag,

maar het verleden geeft in dit opzicht wel enige reden

voor optimisme.

N E D E R L A N D S E P R E S T A T I E S N A D E R B E Z I E N

Hoe voorspoedig de economische ontwikkeling in

Nederland is geweest kan het best geïllustreerd worden

aan de hand van het inkomen per hoofd. Dat ligt inmid-

dels bijna 20% boven het EU-gemiddelde. Begin jaren

negentig was dat nog 5%. Deze relatieve stijging is geheel

toe te schrijven aan een stijging van de arbeidsparticipa-

tie.

De arbeidsdeelname, die sinds begin jaren zeventig

voortdurend was gedaald, laat al sinds 1984 een opwaart-

se trend zien. Dankzij dit herstel lag de arbeidsdeelname

eind jaren tachtig weer op het niveau van voor de beide



oliecrises en was de achterstand op het Europese gemid-

delde weer ingelopen. Gedurende de jaren negentig zette

de stijging zich stevig door: de werkgelegenheidsgraad in

Nederland steeg van 61% in 1990 naar 73% in 2001. Het

Europese gemiddelde liet in dezelfde tijd slechts een mar-

ginale toename zien (van 62% naar 64%). Uit deze cijfers

blijkt dat het echte Nederlandse ‘werkgelegenheidswon-

der’ zich met name in de jaren negentig heeft voorge-

daan.

Het opmerkelijke herstel op de arbeidsmarkt wordt

meestal toegeschreven aan het Akkoord van Wassenaar

dat eind 1982 werd gesloten door werkgevers, werkne-

mers en de overheid en een basis heeft gelegd voor de

politiek van loonmatiging. Inderdaad was in de jaren tach-

tig sprake van een duidelijk gematigde loonontwikkeling.

De arbeidsinkomensquote (AIQ) een belangrijke indica-

tor voor de loonontwikkeling - daalde van 95% in 1982

tot 81% in 1990. Sindsdien schommelt deze op een enke-

le uitschieter na tussen de 81% en de 84%. Dit betekent

dat de loonontwikkeling – tenminste op middellange ter-

mijn bezien – in lijn was met de ontwikkeling van de pro-

ductiviteit, hetgeen men verantwoord zou kunnen noe-

men.

Toch is het twijfelachtig of de loonontwikkeling op

zichzelf een verklaring kan vormen voor de enorme

werkgelegenheidsgroei in de jaren negentig in Nederland.

Juist in de jaren negentig, toen de relatieve werkgelegen-

heidsgroei ten opzichte van andere landen het sterkst

was, onderscheidde de Nederlandse loonontwikkeling

zich nauwelijks van die in andere landen. Sinds 1996 is

zelfs sprake van een snellere loonstijging dan elders.

Alleen in de jaren tachtig was sprake van een in interna-

tionaal perspectief sterk achterblijvende loonontwikke-

ling. Nu zou men natuurlijk kunnen beargumenteren dat

de positieve effecten daarvan zich pas met grote vertra-

ging hebben voorgedaan. Echter, in veel andere landen

zoals Frankrijk is in dezelfde periode eveneens sprake

geweest van een substantiële loonmatiging zonder dat

sprake was van een werkgelegenheidswonder.

Voor de werkelijke verklaring van de sterke werk-

gelegenheidsgroei in het afgelopen decennium moeten

we verder kijken dan de loonontwikkeling. Men komt

dan al snel terecht bij de ontwikkeling van het arbeids-

aanbod.
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D E O N TW I K K E L I N G V A N

H E T A R B E I D S A A N B O D

De groei van het arbeidsaanbod gedurende de jaren

negentig was hoog, zowel in vergelijking met de jaren

tachtig als in vergelijking met andere landen. Achter de

ontwikkeling van het totale arbeidsaanbod gaat een

opmerkelijk verschil in ontwikkeling schuil tussen het

aanbod van mannen en vrouwen. Het arbeidsaanbod van

mannen vertoonde over de gehele periode vanaf 1970

tot midden jaren negentig een dalende tendens. Het

arbeidsaanbod van vrouwen daarentegen is gedurende

die periode in elk jaar gestegen, zelfs gedurende de zware

economische recessie begin jaren tachtig.

Bij de daling van het arbeidsaanbod van mannen

speelt de ontwikkeling van de sociale zekerheid een

belangrijke rol. Deze ging namelijk gepaard met de stijging

van de betaalde inactiviteit, die in belangrijke mate het

gevolg was van de introductie en uitbreiding van VUT-

regelingen respectievelijk de WAO. Door de hoogte van

deze uitkeringen en het ontbreken van een verdere

arbeidsmarktverplichting zijn beide regelingen uitge-

groeid tot aantrekkelijke uittreedroutes. Na een scherpe

stijging van de inactiviteit vanaf midden jaren zeventig

vlakte de groei daarvan iets af, mede als gevolg van het

verlagen van de uitkeringen. De nog steeds opwaartse

trend werd pas medio jaren negentig omgebogen in een -

overigens lichte - daling mede dankzij de destijds omstre-

den WAO-ingrepen en later de geleidelijke introductie

van individuele incentives in de VUT door omzetting

daarvan in pre-pensioen regelingen. Gevolg is geweest

dat mannen inmiddels weer langer doorwerken. Het

gevoerde beleid ten aanzien van de sociale zekerheid

heeft dus een belangrijk stempel gedrukt op de ontwik-

keling van het arbeidsaanbod van mannen: eerst in nega-

tieve en later in positieve zin.

Het aanbod van vrouwen werd door andere factoren

bepaald. Nederland kende begin jaren zeventig een uit-

zonderlijk lage arbeidsdeelname van vrouwen. Sindsdien

hebben vrouwen massaal de weg naar de arbeidsmarkt

gevonden, aanvankelijk zonder dat het arbeidsmarktbe-

leid gericht was op stimulering van het arbeidsaanbod.

Dit suggereert dat de invloed van veranderende sociaal-

economische opvattingen over arbeid en zorg een

belangrijke achterliggende factor is geweest. Pas in de



jaren negentig is het arbeidsaanbod ook vanuit beleids-

matige hoek gestimuleerd, bijvoorbeeld door de verlaging

van de marginale wig uit hoofde van de Oort-operatie en

meer recentelijk door de introductie van de arbeidskor-

ting en de Belastingherziening 2001.

Het is overigens opmerkelijk dat het snel stijgende

arbeidsaanbod van vrouwen zich in de gehele periode

ook heeft vertaald in meer werkgelegenheid. Kennelijk

was de absorptiecapaciteit van de arbeidsmarkt voldoen-

de groot. Dat is mede te danken aan het feit dat in

Nederland in tegenstelling tot in veel andere landen geen

sprake was en is van regels die deeltijdwerk en flexibele

arbeid discrimineren. De absorptiecapaciteit is in de jaren

negentig overigens verder vergroot door maatregelen als

de liberalisering van productmarkten (bijvoorbeeld de

verruiming van de Winkeltijdenwet en de liberalisering

van de telecomsector), die ook op de arbeidsmarkt nieu-

we kansen heeft gecreëerd. Door deze combinatie van

factoren heeft de groei van de vrouwenparticipatie zich

stevig voortgezet en is Nederland in dit opzicht zelfs gaan

uitlopen op veel andere Europese landen. Dat de structu-

rele groei van de arbeidsdeelname van vrouwen pas in de

jaren negentig zichtbaar heeft geleid tot een forse stijging

van de totale werkgelegenheid kwam doordat de groei

van de arbeidsdeelname van vrouwen in de periode daar-

voor geheel werd versluierd door de daling bij mannen.

De ontwikkelingen in het arbeidsaanbod, die deels

het gevolg waren van exogene trends en deels van struc-

turele hervormingen, waren daarmee de drijvende kracht

achter de sterke groei van de werkgelegenheid in de

jaren negentig.

E E N B I J D R A G E V A N D E S O C I A L E P A R T N E R S ?

Maar wat was dan de bijdrage van de loonontwikkeling

en de sociale partners? De bijdrage van de loonontwikke-

ling lag vooral in de voorwaardenscheppende sfeer. Zon-

der de neerwaartse aanpassing in de jaren tachtig zou de

werkgelegenheidsontwikkeling zich niet hebben hersteld

en dankzij een grosso modo verantwoorde loonontwik-

keling in de jaren negentig zou de groei van het arbeids-

aanbod niet zo soepel geabsorbeerd zijn.

Een belangrijke vraag in het verlengde hiervan is in

hoeverre de gunstige loonontwikkeling het gevolg was

van afspraken tussen sociale partners op centraal niveau,
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zoals bijvoorbeeld het akkoord van Wassenaar. De

invloed van sociale partners op de loonontwikkeling is

minder groot geweest dan wel wordt aangenomen.Welis-

waar kunnen sociale partners het aanpassingsvermogen

van de economie vergroten door alert te reageren op de

economische omstandigheden - een inzicht dat ook van-

daag de dag onverminderd actueel is - de loonontwikke-

ling op wat langere termijn wordt meer bepaald door de

marktkrachten van vraag en aanbod dan door overleg.

Volgens het CPB is de loonontwikkeling in de afgelopen

decennia sterk beïnvloed door de oplopende werkloos-

heid begin jaren tachtig (die mede het gevolg was van

externe factoren zoals de ineenstorting van de wereld-

handel en de tweede oliecrisis), de scherpe daling van de

replacement rate en later door de daling van de wig.1

Deze factoren liggen buiten de directe invloedsfeer van

de sociale partners en zouden ook zonder centrale

afspraken hebben geleid tot een gematigde loonontwik-

keling.

De werkelijke bijdrage van de sociale partners lag

daarom niet zozeer in de directe sturing van de loonont-

wikkeling. Belangrijker was dat er destijds consensus

bestond over de diagnose van de economische malaise,

namelijk dat de hoge lonen de winstgevendheid hadden

uitgehold.Tegelijkertijd waren zij ervan doordrongen dat

een aantal structurele hervormingen noodzakelijk waren

die - althans op korte termijn - niet in hun directe eigen

belang waren. Zo hebben de vakbonden de verlaging van

de uitkeringen, de bevriezing van het minimumloon, de

forse daling van de koopkracht in het midden van de

jaren tachtig en de sanering van de publieke financiën

zodanig ‘begeleid’ dat sociale onrust voorkomen kon

worden. Ervaringen in andere landen laten zien dat een

dergelijke houding van de bonden zelfs in moeilijke tijden

geenszins vanzelfsprekend is. Mede dankzij het draagvlak

bij sociale partners is Nederland er zo in geslaagd eerder

dan in andere landen tal van structurele hervormingen

door te voeren die een matigend effect hebben gehad op

de structurele loonkostenontwikkeling en hebben bijge-

dragen aan de groei van het arbeidsaanbod.

Ook in het afgelopen decennium hebben sociale

partners op diverse terreinen een bijdrage geleverd aan

het sociaal-economisch beleid. Als voorbeelden kunnen

worden genoemd de adviezen over de versoepeling van



de ontslagwetgeving (Flexibiliteit en Zekerheid), het

advies over de mededingingswet, het structuurregime en

recentelijk het advies over de gezondheidszorg. Hoewel

de sociale partners met hun adviezen meer dan eens een

interessante aanzet tot institutionele vernieuwing hebben

gegeven, was sprake van duidelijke verschillen met de

jaren tachtig. Ten eerste betreft het hier terreinen waar

voor beide partijen aantrekkelijke uitruilen mogelijk

waren, zodat eventuele belangentegenstellingen tussen

sociale partners weggemasseerd konden worden. In de

jaren tachtig was geen sprake van dergelijke ‘win-win’

situaties zodat consensus veel moeilijker te bereiken was.

Ten tweede valt op dat het hier om beleidsterreinen gaat

die voor groei van de werkgelegenheid van minder groot

belang zijn geweest dan de diverse structurele hervor-

mingen in de jaren tachtig.Weliswaar heeft de lichte ver-

soepeling van de ontslagwetgeving mogelijk een gunstig

werkgelegenheidseffect gehad, doordat tegelijkertijd de

bescherming van flexibele werknemers is vergroot is het

twijfelachtig of deze verandering van regelgeving de

arbeidsmarkt per saldo flexibeler heeft gemaakt.

Al met al hebben de sociale partners een niet te ver-

waarlozen rol gespeeld bij het sociaal-economisch beleid.

Vooral de consensus tussen sociale partners over de

noodzaak van structurele hervormingen in de jaren tach-

tig is van bijzonder belang geweest voor het herstel van

de werkgelegenheidsontwikkeling. In de jaren negentig

was hun bijdrage gelegen in de voorwaardenscheppende

sfeer door een grosso modo verantwoorde loonontwik-

keling, die overigens in belangrijke mate werd onder-

steund door het overheidsbeleid. Het illustreert dat

overleg en consensus in Nederland vooral van nut zijn

tegen de achtergrond van structurele hervormingen. Pra-

ten alleen is nooit voldoende.

N I E UW E U I T D A G I N G E N

De komende jaren liggen op sociaal-economisch terrein

enkele grote uitdagingen. Twee ervan zijn het verder

terugdringen van de betaalde inactiviteit en het verhogen

van de productiviteitsgroei.

Allereerst het verder terugdringen van de inactiviteit.

Twee majeure obstakels voor verdere werkgelegenheids-

groei zijn het beroep op de WAO dat in 2001 zo’n 13%

van de beroepsbevolking bedraagt en de nog altijd
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omvangrijke armoedeval. Deze armoedeval is één van de

oorzaken achter het merkwaardige fenomeen dat

Nederland twee keer zoveel werkloosheidsuitkeringen

kent als werklozen.Anders gezegd: de helft van de werk-

lozen is niet actief op zoek naar een baan. Naast geringe

financiële prikkels speelt daarbij een rol dat veel mensen

formeel dan wel informeel zijn vrijgesteld van de sollicita-

tieplicht. Beide problemen hebben vooral geleid tot een

lage participatie van ouderen, zowel in historisch als

internationaal perspectief.

De tweede uitdaging is het verhogen van de arbeids-

productiviteitgroei.Al in de komende kabinetsperiode zal

de groei van de werkgelegenheid, die in het afgelopen

decennium de drijvende factor was achter de economi-

sche groei, geleidelijk afnemen als gevolg van de vergrij-

zing van de beroepsbevolking.2 Tegen deze achtergrond is

versnelling van de arbeidsproductiviteitgroei de enige

mogelijkheid die overblijft om duurzame economische

groei te realiseren.3 De recente prestaties van Nederland

op dit vlak stellen echter teleur. Met een groei van min-

der dan 1,2% over de periode 1996-2001 was sprake van

een duidelijk lagere productiviteitsgroei dan in de Ver-

enigde Staten, waar de groei na een acceleratie ten

opzichte van de eerste helft van de jaren negentig maar-

liefst 2,6% bedroeg.4

D E B E L E I D S A G E N D A

Een versnelling van de productiviteitgroei kan worden

bevorderd door maatregelen die de productiviteit van

bestaande ondernemingen verhogen, de toetreding van

nieuwe ondernemingen bevorderen en de re-allocatie

van productiemiddelen van minder efficiënte bedrijven

naar efficiënte bedrijven soepel te laten verlopen.

Voor de verbetering van de productiviteit van onder-

nemingen zijn in de eerste plaats investeringen in fysiek

en menselijk kapitaal van belang. Die kunnen worden

bevorderd door lagere belastingtarieven voor zowel bur-

gers als bedrijven. Prikkels om te investeren worden

immers in niet onbelangrijke mate bepaald door het fis-

caal systeem. Verder is een goede concurrentiepositie

noodzakelijk evenals een goed functionerend onderwijs-

systeem dat zorgt voor voldoende beschikbaarheid van

hoog opgeleide arbeid.5 Ten tweede kan het verder flexi-

biliseren van markten een bijdrage leveren aan het ver-



snellen van de productiviteitsgroei. De OESO wijst daar-

bij op het belang van voldoende arbeidsmarktflexibiliteit.

Dit roept de vraag op of we ons vanuit het oogpunt van

de productiviteit niet eens moeten herbezinnen op insti-

tuties als de huidige onnodig gecompliceerde ontslagwet-

geving en de algemeen verbindend verklaring van CAO’s,

die beide de dynamiek van bedrijven belemmeren. Ook

een flexibele kapitaalmarkt is een voorwaarde voor een

snellere productiviteitsgroei. Nederland en Europa kun-

nen in dit opzicht het nodige leren van de Verenigde

Staten, waar risicodragend kapitaal voor innovatieve

investeringen in veel ruimere mate beschikbaar is. Dat

komt mede door de sterke positie van aandeelhouders in

de Verenigde Staten waardoor zij eerder bereid zijn dan

Europese kapitaalverschaffers om risicovol kapitaal ter

beschikking te stellen. In Nederland en veel andere Euro-

pese landen is hun positie minder sterk door de aan-

wezigheid van beschermingsconstructies en wettelijke

medezeggenschapsrechten voor andere stakeholders

(bijvoorbeeld werknemers). Versnelling van de produc-

tiviteitsgroei vereist tot slot het bevorderen van concur-

rentie op productmarkten en het stimuleren van onder-

nemerschap. Daarmee wordt de prikkel om te innoveren

vergroot.

Kortom: productiviteitsbeleid vraagt om het verder

bevorderen van marktwerking, meer flexibiliteit en het

verbeteren van de incentive-structuur voor individuele

werknemers en ondernemers.

E I N D E V A N H E T P O L D E RMO D E L ?

De voorgaande overigens niet-limitatieve opsomming

maakt in ieder geval duidelijk dat de komende jaren op tal

van terreinen verdere structurele hervormingen nodig

zullen zijn. De vraag die dan opkomt is of consensus tus-

sen overheid en sociale partners de implementatie daar-

van weer zou kunnen vergemakkelijken. Met andere

woorden: kunnen we ook de komende jaren nog op het

poldermodel vertrouwen?

Op het terrein van het werkgelegenheidsbeleid zal

het om diverse redenen aanzienlijk moeilijker zijn dan

voorheen om consensus te bereiken. Ten eerste zullen

voor het aanpakken van de WAO en het terugdringen

van de armoedeval soms pijnlijke keuzes gemaakt worden

die weinig ruimte laten voor aantrekkelijke uitruilen.
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Reductie van de WAO-instroom vereist strengere keu-

ringseisen, aanscherping van de toetredingscriteria (refer-

teperioden), het aanpakken van de bovenwettelijke aan-

vullingen, mogelijk in combinatie met aanpassing van de

uitkeringsvoorwaarden. Het terugdringen van de armoe-

deval zonder het probleem te verschuiven naar de mid-

den en hoger inkomens vereist òf het terugdraaien van

specifiek inkomensbeleid met bijbehorend koopkracht-

verlies voor specifieke groepen en/of een forse verlaging

van de marginale belasting- en premiedruk via lastenver-

lichting voor de midden en hogere inkomens. In beide

gevallen zijn de voor- en nadelen niet gelijkmatig ver-

deeld.Voor collectieve belangenbehartigers is dat meestal

moeilijk te verteren. Het is in dit licht geen toeval dat de

magie van het poldermodel aan deze problematiek voor-

bij is gegaan.

Bij de structurele hervormingen die gericht zijn op

het verhogen van de productiviteitsgroei is het beeld

gemengd. Enerzijds gaat het om maatregelen die sociale

partners van harte zullen ondersteunen, zoals het verbe-

teren van de kennisinfrastructuur of het wegnemen van

belemmeringen voor ondernemerschap. Anderzijds zijn

maatregelen nodig die de sociale partners voor een

moeilijk dilemma stellen. Productiviteitsbeleid vereist in

het algemeen meer flexibiliteit, meer ruimte voor indivi-

duele incentives en minder collectieve arrangementen.

Corporatistische instituties ontlenen hun invloed echter

juist aan beperkingen aan de werking van markten in

combinatie met collectieve belangenbehartiging, zodat

het niet vanzelfsprekend is of zij die ruimte ook zullen

bieden.

Onze corporatistische instituties zullen zich in de 21e

eeuw dus opnieuw moeten bewijzen. De eisen die aan de

sociale partners zullen worden gesteld zijn hoog. Of zij

daaraan kunnen voldoen hangt af van de vraag of zij

opnieuw in staat zijn om over hun eigen schaduw heen te

stappen. Het verleden heeft laten zien dat zij daar onder

druk toe in staat zijn. Die druk zal in de komende jaren

komen van trends als de individualisering en de interna-

tionalisering. Enerzijds zal de individualisering de behoef-

te aan maatwerk en flexibiliteit bij individuele werkne-

mers en werkgevers vergroten. De nadruk zal daardoor

steeds minder komen te liggen op collectieve wijze van

bescherming, maar meer bij het ondersteunen van indivi-



duele belangen.6 Anderzijds zal de in rap tempo voort-

schrijdende internationalisering de sociale partners dwin-

gen tot een flexibele en alerte houding. Mijn voorganger

Wijers heeft de Nederlandse instituties eens vergeleken

met een dinosaurus, maar misschien ligt een vergelijking

met een krokodil meer voor de hand.7 Op het eerste

gezicht is een krokodil niet een toonbeeld van dynamiek,

maar de soort heeft zich gedurende de evolutie steeds

op effectieve wijze weten aan te passen aan de verande-

rende omstandigheden en is - in tegenstelling tot de

dinosaurus - niet van het toneel verdwenen.
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A C C R E D I T A T I E V A N O P L E I D I N G E N
V A N D E N E D E R L A N D S E

U N I V E R S I T E I T E N
S A N N E D I J K S T R A

�
Aan het eind van de tachtiger jaren van de vorige

eeuw is in Nederland een begin gemaakt met de

externe beoordeling van de kwaliteit van het

werk in het hoger onderwijs, zowel van die in het

Hoger Beroeps Onderwijs als van die binnen de

universiteiten. Inmiddels is veel ervaring opge-

daan. De resultaten van de beoordeling hebben

waar nodig tot bijstelling van de onderwijs- en

onderzoekprogramma’s van de instellingen

geleid. Dit alles is positief voor het hoger onder-

wijs. Toch is er onvrede over de procedures en

resultaten. Bovendien leveren de resultaten geen

of in ieder geval te weinig materiaal voor een

internationale vergelijking van de kwaliteit van

het werk op. De overheid is thans bezig nieuwe

verstrekkende voorstellen door het parlement

aanvaard te krijgen. Na bestudering blijkt dat de

voorstellen enkele leemtes bevatten waardoor

een goede beoordeling van de kwaliteit van het

werk ook in de toekomst niet mogelijk is. Als de

voorstellen aanvaard worden zullen er met grote

waarschijnlijkheid meer problemen in de beoor-

deling en de daaruit volgende beslissingen ont-

staan dan thans het geval is. In dit artikel worden

de ontwikkelingen geschetst en wordt aangege-

ven wat er in de voorstellen ontbreekt.Ten slotte

wordt aangegeven wat nog gedaan dient te wor-

den.

Z E L F S T U D I E S E N V I S I T A T I E S

In de externe beoordeling van de kwaliteit van het werk

van de Nederlandse universiteiten werd van meet af aan

een onderscheid gemaakt in de beoordeling van de oplei-

dingen en een beoordeling van het wetenschappelijk
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onderzoek, hoewel ook een gezamenlijke beoordeling

wel plaats vindt. Dit is bijvoorbeeld het geval in de beoor-

deling van het werk van de universitaire lerarenopleidin-

gen, maar deze is in feite een uitzondering.Voor de tot-

standkoming van de beoordeling is een procedure over-

eengekomen, die globaal de volgende stappen omvat. De

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universitei-

ten (VSNU) stelt de kalender van de beoordeling vast

waarbij onderzoek of onderwijs van elke productieve

eenheid (faculteit of opleiding) eens in de vijf jaar beoor-

deeld worden. De besturen, administratieve en onder-

steunende groepen van de instellingen worden niet

extern beoordeeld.Voor de beoordeling van de opleidin-

gen en ook van het onderzoek vindt globaal genomen

een categorisering plaats op grond van ‘traditionele’

kennisgebieden en toepassingen. Bijvoorbeeld een beoor-

deling van de opleidingen in de natuurkunde of van die in

de werktuigbouwkunde. Voor de beoordeling stelt de

VSNU een zogenaamde visitatiecommissie samen waarbij

de instellingen, via door de VSNU georganiseerde over-

legorganen voor de vakgebieden, suggesties voor de

samenstelling kunnen doen. De faculteit of opleiding stelt

een ‘zelfstudie’ samen, waarin de resultaten van een oplei-

ding worden gepresenteerd op grond van een door de

VSNU samengesteld protocol. Het protocol, dat als gids

door deVSNU is uitgegeven, omvat de taken die door de

faculteiten en door de visitatiecommissies moeten wor-

den uitgevoerd. Voor de beoordeling van een opleiding

dient de faculteit alle gegevens te verstrekken over het

doel van de opleiding, het programma, het ‘afstudeer-

werk’ van de studenten, de aantallen inschrijvingen en het

rendement, de studeerbaarheid, de infrastructuur, de

kwaliteit van de staf, de kwaliteit van de afstudeerders,

internationalisering, interne kwaliteitszorg, en dergelijke.



De visitatiecommissie bestudeert de zelfstudies en

beoordeelt deze op grond van een referentiekader, dat

door de voltallige commissie aanvaard dient te zijn. Dit

kader omvat de minimumeisen die in verschilende op-

zichten aan de opleiding gesteld mogen worden. Onder

andere minimumeisen in wetenschappelijk en maatschap-

pelijk opzicht.Verder de eisen te stellen aan de basisvak-

ken, die verzorgd dienen te worden. Ook de eisen te stel-

len aan de kennis en vaardigheden waaraan de afstudeer-

ders dienen te voldoen, onder andere blijkend uit hun

werkstukken. En de eisen inzake de aansluiting van de

opleiding op de arbeidsmarkt. De commissie brengt,

vooral als het om de beoordeling van een opleiding gaat,

een bezoek aan de betrokken faculteiten of afdelingen.

Tijdens het bezoek worden verschillende groepen

belanghebbenden gehoord, in ieder geval bestuurders,

wetenschappelijke staf en studenten.Wanneer alle instel-

lingen bezocht zijn stelt de commissie de beoordeling van

de opleidingen op. Dit gebeurt in een rapport, waarin de

opleidingen vergeleken worden. Per opleiding omvat het

rapport een kort verslag met daaraan toegevoegd een

lijst met een veertigtal variabelen die op een vierpunt

schaal een waarde krijgen, uiteenlopend van ‘voldoet in

het geheel niet’ tot ‘uitstekend’. Van deze beoordeling

gaan vanzelfsprekend vele suggesties uit voor verbetering

van de kwaliteit. Het verslag rapport wordt vervolgens

door de VSNU openbaar gemaakt. Bij een negatieve

beoordeling van een opleiding krijgt de opleiding een

‘gele’ kaart en krijgt de inspectie de opdracht om na te

gaan of de suggesties voor verbetering ter harte geno-

men worden. De inspectie rapporteert daarover aan de

Minister.

Voor de beoordeling van het onderzoek is de gang

van zaken vergelijkbaar. Hierbij gaat het om de beoorde-

ling van de verschillende onderzoekprogramma’s die bin-

nen een discipline zijn ontwikkeld. De programmaleiders

stellen volgens het protocol van de VSNU de zelfstudie

op. Ook dit protocol is door deVSNU als gids uitgegeven.

Het omvat alle taken van de commissie en van de leiders

van het onderzoekprogramma. De programmaleiders

dienen alle informatie over het doel van het programma,

de infrastructuur, de middelen, de productie in de zin van

proefschriten, artikelen in tijdschriften, verworven subsi-

dies, en andere indicatoren van kwaliteit aan de commis-
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sie te verstrekken. De faculteit bundelt de informatie

over de onderzoekprogramma’s tot een geheel. De visita-

tiecommissie brengt een oordeel uit. Er wordt zelden een

bezoek aan de instellingen gebracht. De commissie houdt

na bestudering van de zelfstudie een hoorzitting ergens in

het centrum van het land.

V E E L B E R E I K T E N T O CH ON V R E D E

De externe beoordeling heeft goed gewerkt voor de

bevordering van de kwaliteit van onderzoek en onderwijs

van de universiteiten. De faculteiten hebben de aanbeve-

lingen van de visitatiecommissies ter harte genomen. In

de opleidingen zijn de zwakke programma’s verbeterd en

zijn na bezoek van de inspectie ‘gele’ kaarten ingetrokken.

De faculteitsbesturen hebben slecht presterende onder-

zoekprogramma’s beëindigd.Voor de beoordeling van de

onderzoekprogramma’s zijn de commissies regelmatig uit

buitenlandse deskundigen samengesteld waardoor de

onafhankelijkheid van het oordeel gewaarborgd is en de

positionering van het onderzoek in internationaal kader

kan worden vastgesteld, omdat de deskundigen zich hier-

over uitspreken.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen is er onvrede

over het systeem van beoordeling. Het blijkt dat de eind-

rapporten van de visitatiecommissies over dezelfde oplei-

dingen, die na vijf jaar opnieuw gevisiteerd worden, soms

lastig vergelijkbaar zijn door verschil in interpretatie van

het referentiekader.Wat bepaalt of een ‘gele’ kaart gege-

ven dient te worden? Ook is er kritiek op de gang van

zaken tijdens de visitatie. Er wordt geanticipeerd op het

bezoek, de faculteiten wijzen de personen met wie door

de commissies gesproken wordt aan. De visitatiecommis-

sie trekt geen steekproef uit het personeel en de studen-

ten voor het nagaan van de beweringen uit de zelfstudie.

Er ontstaat een sociaal ‘kat-en-muis’-spel. Het kwaliteits-

oordeel blijkt geen invloed op de instroom van studenten

te hebben. Er is kritiek op de samenstelling van de com-

missies. Onderwijsvisie en -ideologie, alsmede opvattin-

gen over de ideale didactiek van de commissieleden blij-

ken in de gesprekken met de opleiders een rol te spelen,

waardoor een onafhankelijk oordeel door de beoordeel-

den in twijfel getrokken wordt. De commissies letten

teveel op rendementcijfers en laten hun oor te gemakke-

lijk hangen naar de klachten van studenten over ‘studeer-



baarheid’ zonder het niveau van de opleiding en het

niveau van de toetsing van kennis en vaardigheden te

beoordelen en zich af te vragen of de studenten wel vol-

doende argumenten voor hun kritiek op de opleiding

hebben.Voor het beoordelen van het onderzoek wordt

gewezen op de vrijblijvendheid van het oordeel. Een

faculteit, die bij meerdere visitaties als de beste van het

land wordt aangewezen krijgt daarvoor intern noch

extern enige beloning behalve een lovende brief van het

College van Bestuur van de instelling.

HO E NU V E R D E R ?

Het wegnemen van de onvrede wordt niet gezocht in

een verbetering van het protocol voor de beoordeling

van opleidingen of het in het vooruitzicht stellen van een

geldelijke beloning voor het onderzoekprogramma als dit

boven een criterium presteert.Wat door de overheid is

voorgesteld is het accrediteren van opleidingen door een

nationaal accreditatieorgaan. Accreditatie is een schrifte-

lijke erkenning door een onafhankelijk orgaan dat de

kwaliteit van het werk aan gestelde criteria voldoet. Dat

orgaan zal de erkenning al dan niet verstrekken na een

onafhankelijke beoordeling door een visitatiecommissie.

Er zijn zwaarwegende gevolgen aan het wel of niet

accrediteren van een programma. Accreditatie houdt in

dat de overheid een opleiding bekostigt en dat de instel-

ling de academische getuigschriften mag verstrekken. Als

er geen accreditatie plaats vindt vervallen zowel de beko-

stiging van de opleiding als het mogen verstrekken van

diploma’s. In de voorstellen komt de beoordeling van het

wetenschappelijk onderzoek niet aan de orde. Over de

accreditatie is overleg geweest tussen de vertegenwoor-

digers van het hoger onderwijs en het Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het Hoger

Onderwijs, gerepresenteerd door VSNU en HBO-raad,

vindt accreditatie een ‘logisch sluitstuk van een systeem

van kwaliteitszorg dat gebaseerd is op (a) interne kwali-

teitszorg binnen de instellingen, (b) externe kwaliteits-

zorg in het visitatiestelsel en (c) het verlenen van een for-

meel keurmerk (accreditatie)’. Vooral vanuit de VSNU

was er behoefte om de oordelen van de visitatiecommis-

sies voor te leggen een een soort ‘valideringsraad’. Aan-

vankelijk heeft dit niet tot enige formalisering geleid. De

tijd was er niet rijp voor. Er is echter verandering in de
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situatie gekomen nu er op Europees niveau behoefte

bestaat een uniformering van de programmastelsels van

het hoger onderwijs (Bologna verklaring), waarbij uit de

aard van de zaak de kwaliteit van de programma’s ook

aan de orde kwam. De accreditatie en het instellen van

een nationaal accreditatieorgaan worden nodig geacht nu

de Nederlandse universiteiten samen met de overige in

de landen van de Europese Gemeenschap over zullen

gaan op een gemeenschappelijk programmastelsel voor

de instellingen voor hoger onderwijs. Alle zullen een

‘bachelor’ (baccalaureaats-) en een ‘master’ (magister-)

programma aanbieden en de daarbij behorende diploma’s

verstrekken. (Terzijde zij opgemerkt dat het verstrekken

van de beide categorieën diploma’s door zowel instellin-

gen van Hoger Beroeps Onderwijs en door universitei-

ten in Nederland ongelijkwaardigheid van diploma’s met

zich mee brengt, omdat het onderwijs aan de universitei-

ten op grond van de doelstelling een meer abstracte, uit-

gebreider en relativerende inhoud heeft en in een veel

hoger tempo dient te worden doorlopen).

De procedures voor accreditatie zijn voorbereid

door een commissie onder voorzitterschap van J. Fran-

sen en zijn thans als voorstel van wet bij de Tweede

Kamer ingediend.

R A P P O R T C OMM I S S I E F R A N S E N

Het rapport van de commissie, die zich de ‘kwartierma-

kers’ noemen, handelt over de accreditatie van opleidin-

gen en gaat uitgebreid en grondig in op de toetsing en

toetsingsregels en het kader voor beoordeling van effec-

tiviteit. Ook is er aandacht voor algemene vaardigheden

die de studenten zich eigen zouden dienen te maken.Veel

aandacht wordt gegeven aan de inrichting van een ‘Natio-

naal Accreditatie Orgaan’ (NAO). De commissie stelt het

toetsingskader van de NAO centraal in het advies. Het

rapport richt zich geheel op de opleidingen. Het Hoger

Beroeps Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderwijs

worden in een vergelijking van doelen en door de stu-

denten te verwerven kennis en vaardigheden naast elkaar

geplaatst en vergeleken. De nota bespreekt eerst een

aantal uitgangspunten.

Zo staat in de nota (pagina 2) ‘Wat bepaalt nu of een

opleiding als “bachelor” of “master” wordt geaccredi-

teerd? Welke specifieke kenmerken gelden daarbij dan



voor een academische of beroepsgerichte oriëntatie?

Welke eisen zijn er te stellen aan de onderwijskwaliteit,

het onderwijsproces, de infrastructuur en het interne

kwaliteitsbeleid?’

De commissie richt zich geheel op de opleiding. Met

name de inhoudelijke formulering van de tweede vraag

acht ik niet gelukkig. De beantwoording heeft mijns

inziens tot gevolg dat de inhoud van de toetsing lastig te

maken is.Vooral als het om de beoordeling van opleidin-

gen aan de universiteiten gaat is de opdracht en in het

verlengde daarvan de vraagstelling van de commissie te

beperkt geweest, omdat alleen de kwaliteit van het

onderwijs aan de orde komt en niet de overige taken van

een universiteit.

De categorisering zou mijns inziens dienen te zijn of

een opleiding academisch (wetenschappelijk) is of niet.

Alle instellingen, universiteiten en HBO, leiden op voor

een beroep of categorie van beroepen. Er is geen

bezwaar om de beroepen waarvoor een universiteit

opleidt in twee subgroepen te categoriseren, die voor het

beroep van wetenschappelijk onderzoeker en voor ande-

re beroepen (ingenieur, arts, et cetera), maar voor beide

categorieën geldt dat de beoefenaren dienen te weten

hoe de ontwikkeling van kennis (zowel in de formele als

in de empirische wetenschappen) plaats vindt en dat alle

‘afgestudeerden’ dit ook moeten kunnen. Het doctoraal

diploma van een universiteit moet altijd de mogelijkheid

bieden bestaande kennis ter discussie te stellen en nieu-

we te ontwikkelen, alsmede nieuwe methoden, technie-

ken en materialen te ontwikkelen. Ook buiten de muren

van de universiteit dient de academisch gevormde

beroepsbeoefenaar over deze kennis en vaardigheden te

beschikken.

Nu heeft de commissie de universiteiten en HBO-

instellingen naast elkaar gezet en geprobeerd verschillen

voor ‘bachelor’ en ‘master’ aan te geven. Het resultaat

staat samengevat op pagina 28 in de nota, waar een vier

velden tabel is opgesteld met als ingangen:WO/HBO en

‘bachelor/master’. Het gevolg is dat er bij de universitei-

ten zaken, die essentieel zijn voor de beoordeling van de

opleiding, missen, terwijl de beoordeling van het gehele

werk (onderwijs en onderzoek) niet aan de orde komt.

Deze zaken hadden bij een afzonderlijke behandeling van

alle taken van een universiteit wel aan de orde kunnen
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komen. In het navolgende noem ik de punten die mijns

inziens ontbreken en die voor een beoordeling van een

universitaire opleiding onmisbaar zijn.

D E B E O O R D E L I N G V A N O P L E I D I N G E N

ON D E R Z O E K V A N E E N UN I V E R S I T E I T

De kwaliteit van het onderwijs aan een universiteit hangt

in ieder geval sterk samen met de kwaliteit van het weten-

schappelijk werk (creativiteit van de staf in het proces van

kennisontwikkeling en van ontwikkeling van nieuwe

methoden en productietechnieken). Misschien is de inhou-

delijke kwaliteit van het onderwijs er wel volledig afhanke-

lijk van. Vanuit de inhoud en het niveau van het weten-

schappelijk werk wordt het curriculum van een opleiding

opgebouwd. Dat curriculum ligt niet vast, maar wordt

regelmatig bijgesteld: wijziging van een vakinhoud en de

invoering van nieuwe vakken die soms jaarlijks plaats vindt.

Wie had, bijvoorbeeld, 60 jaar geleden kunnen voorspellen

dat er een studierichting informatica zou komen, dat een

machine met een programma dat in een programmeertaal

gesteld is, bestuurd kan worden en dat het leren program-

meren een vast onderdeel van vele opleidingen is, waarvan

de inhoud bovendien vaak aan wijziging onderhevig is? De

kwaliteit van het wetenschappelijk werk dient tegelijk met

de kwaliteit van het opleidingsprogramma (curriculum)

beoordeeld te worden, omdat de kwaliteit van het eerste

voor het oordeel over de kwaliteit van het opleidingspro-

gramma onmisbaar is en alleen dan vergelijking in interna-

tionaal kader zin heeft. Dus:

1. De kwaliteit van het wetenschappelijk werk dient

beoordeeld te worden op grond van de wetenschap-

pelijke productie van een eenheid in internationaal

perspectief. De VSNU heeft voor de beoordeling van

het onderzoek een goed protocol.

2. Het curriculum van diezelfde eenheid dient tegelijk

met het wetenschappelijk programma te worden

beoordeeld op innovatie, op de relevantie van de

wetenschappelijke inhoud voor het doel en op de

interne logische consistentie. Dat laatste houdt in dat

de inhoud van elk volgend onderdeel logisch voort-

bouwt op de inhoud van het voorgaande. En dat de

student pas met een volgend onderdeel kan beginnen

als de noodzakelijk voorafgaande kennis ter beschik-

king staat.



Bij deze twee punten zijn de volgende opmerkingen van

belang:

1. Het uitgangspunt van de kwartiermakers (commissie

Fransen) om ‘vanwege de specifieke nationale con-

text van het hoger onderwijs en het opbouwen van

een sterke eigen positie in de Europese discussie’ de

‘eerste stappen voor de opbouw van een accredita-

tiestelsel nationaal te zetten’ is mijn inziens geen

goede weg. Een nationale beoordelingscommissie is

niet of nauwelijks onafhankelijk in een zo klein land

als Nederland. DeVSNU heeft momenteel voldoende

ervaring met het samenstellen van internationale

beoordelingscommissies, waarin alleen maar de voor-

zitter of de secretaris Nederlander is. Het heeft

voorkeur om in EU-verband een accreditatieorgaan

op te zetten, aan wiens oordeel de universiteiten zich

vrijwillig kunnen onderwerpen. Dit kan beginnen

door de betrokken commissaris van Europese Com-

missie een opdracht te geven om de variabelen waar-

op beoordeling plaats vindt te inventariseren en de

criteria voor accreditering vast te leggen.

2. De universiteit is geheel vrij in de bepaling van de

inhoud van het curriculum. Dat is wezenlijk voor de

ontwikkeling van de wetenschap (zie het informatica

voorbeeld hierboven) en de mogelijkheden voor

nieuwe toepassingen. De universiteit is echter ver-

plicht een curriculum studeerbaar te doen zijn, waar-

voor de interne logische consistentie van de inhoud

eerst getoetst wordt. Er zal zeker wel eens overeen-

komst in de inhoud van curricula van verschillende

instellingen zijn, vooral in het ‘bachelor’ gedeelte,

soms ook voor gedeelten van een ‘master’ program-

ma, maar dat doet aan de essentie van vrijheid in de

bepaling van de inhoud niets af.

3. Als de inhoud van een curriculum logisch consistent

is zullen de studieboeken voor de inhoud didactisch

deugdelijk dienen te zijn, dat wil zeggen goede

omschrijvingen van begrippen en methoden, zinvolle

problemen en taken voor de studenten. De huidige

internationale uitgevers proberen met deze eisen

overigens al intensief rekening te houden in de

beoordeling van aangeboden manuscripten voor

boeken. Verder zullen de colleges en practica een

adequate vormgeving dienen te hebben, zodat begrip
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kan ontstaan en worden verdiept en methoden en

procedures worden geoefend. Het spreekt vanzelf

dat inhoud en vormgeving afhankelijk zijn van de

missie van de opleding en van de eisen, die de

beroepsgroep stelt. Op het gebied van training van

universitaire docenten hebben de universiteiten al

veel werk verzet. Tenslotte zal het geheel in de tijd

goed gefaseerd dienen te zijn.

4. Voor de voortgang van de studie is alleen de student

verantwoordelijk, niet de opleiders. De instelling kan

alleen maar de faciliteiten (personeel en materieel)

geven.

P R O B L EM E N I N H E T

UN I V E R S I T A I R E O N D E RW I J S

De faculteiten van Nederlandse Universiteiten weten

zeer goed hoe ze een opleidingsprogramma moeten

maken dat inhoudelijk en kwalitatief goed is. Dat werk

wordt echter soms negatief beïnvloed door maatregelen

van de regering en ook door ingrepen van de volksverte-

genwoordiging. Omdat het onderwijs uit nationale mid-

delen gefinancierd wordt, wordt beïnvloeding door de

overheid en volksvertegenwoordiging ook verwacht en

aanvaard. Die beïnvloeding zal positief bedoeld zijn, maar

het pakt in een aantal gevallen voor de inhoudelijke kwa-

liteit verkeerd uit vooral door een onjuiste opvatting

over ‘studeerbaarheid’ en ‘rendement’ van de opleiding.

Ter illustratie moge het volgende dienen.

1. Er is een algemene neiging, vooral bij de volksverte-

genwoordiging, dat iedere burger een kans moet heb-

ben zo dat mogelijk is wetenschappelijk onderwijs te

volgen, zonder dat daarbij de vraag gesteld wordt of

er voldoende vooropleiding voor het volgen van dat

onderwijs is. Zo is er instroom naar de universiteiten

mogelijk van studenten met een HAVO en HBO

opleiding of een gedeelte ervan. Niemand zal hier

bezwaar tegen hebben. Het is echter duidelijk dat er

aanzienlijke leemtes in voorkennis zijn. Op zich zou

de kennis die ontbreekt in vergelijking met de

instroom vanuit hetVWO wel ingehaald kunnen wor-

den, maar dat gaat niet, enerzijds vanwege de gestelde

tijdslimieten aan studiefinanciering, waardoor een

groot gebrek aan tijd zich voordoet, maar ook door

gebrek aan talent. Het gevolg is dat de inhoud van het



programma aangepast wordt of dat het rendement

van de opleiding daalt.

2. De eis van een hoog rendement van een opleiding

(bijvoorbeeld na twee jaar studie dient 90% van de

studenten voor de propedeuse geslaagd te zijn), zon-

der eisen te stellen aan de voorkennis van de studen-

ten.Als bijvoorbeeld wiskunde een vooropleidingseis

is kunnen studenten met een VWO-diploma op de

universiteit binnenkomen met het cijfer ‘vier’ voor

het vak wiskunde. Ze hebben wiskunde dan in hun

‘pakket’, maar een criterium van het niveau van

beheersing zou ook gesteld moeten worden.

3. Als het rendement van een opleiding te laag is - bij-

voorbeeld na twee jaar heeft slechts 60 % van de stu-

denten het propedeuse diploma gehaald - wordt de

faculteit door de besturende colleges verplicht dit te

verhogen. In de praktijk blijkt dit alleen maar met

niveauverlaging gerealiseerd te kunnen worden. Om

de inhoudelijke kwaliteit te bepalen zouden de inter-

nationaal samengestelde accreditatiecommissies het

niveau van de toetsing van de kennis en vaardigheden

dienen te beoordelen.

4. Wel instellen van een propedeuse, maar geen duur

aan het behalen ervan stellen (besluit Tweede Kamer)

Het gevolg is dat een aantal studenten na vier jaar

nog geen propedeuse getuigschrift hebben. En de ten-

tamens in de ‘moeilijke’ vakken, die essentieel zijn

voor het begrijpen van de inhoud van andere vakken

en die in de propedeuse gehaald dienen te worden,

alsmaar uitstellen. Een gevolg hiervan is ook verslech-

tering van het rendement.

5. Het instellen van een studieduur (4 jaar) die het niet

mogelijk maakt om het niveau van zelfstandige beoe-

fening van de wetenschap te halen met als voornaam-

ste argument dat verlenging de studies te duur maakt.

Ik zou het op prijs gesteld hebben als de Commissie

Fransen aandacht aan deze zaken besteed zou hebben.

C ON S E Q U E N T I E S

De accreditatie procedure is te eenzijdig gericht op de

‘verbetering’ van een opleiding, terwijl de beoordeling

van het wetenschappelijk kunnen van een eenheid en in

het verlengde daarvan de kwaliteit van de inhoud van de

opleiding niet ter sprake komt. Ook het niveau van de te
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verwerven kennis en vaardigheden, blijkend uit de zwaar-

te en kwaliteit van de toetsing komt niet expliciet aan de

orde.Wat wel aan de orde komt is te beoordelen of een

opleiding op HBO ofWO niveau gecategoriseerd dient te

worden. Een visitatiecommissie die onafhankelijk is, maar

wel door de instellingen wordt samengesteld beoordeelt

een opleidingsprogramma. Het Nationaal Accreditatie

Orgaan (NAO) beslist of een opleiding nog financiering

krijgt en diploma’s op een bepaald niveau mag verstrek-

ken.

Voor mij is het niet begrijpelijk waarom de accredita-

tie onmiddellijk zulke zware consequenties moet hebben.

Zijn er instellingen die hun werk niet naar behoren doen?

Werken de selectie- en beoordelingsprocedures voor

het personeel die er nu zijn niet? Er zijn al vele momen-

ten om de kwaliteit van het personeel en de prestaties

op een universiteit te beoordelen. De selectie voor de

hoogleraarsfuncties is zo grondig, dat vacatures lang open

blijven en soms in het buitenland geworven wordt. De

wetenschappelijke kwaliteit, blijkend uit hun cv’s, moet

buiten twijfel zijn. Met name sinds de invoering van de

wet Modernisering Universitaire Bestuurshervorming

(MUB), die een volledige hiërarchie op de instellingen

heeft gebracht, is er alle mogelijkheid tot beoordeling van

prestatie binnen de universiteit. De faculteiten kunnen

voortdurend het curriculum wijzigen, evalueren en ver-

beteren en doen dat ook. Colleges van Bestuur kunnen

de jaarproductie van een faculteit beoordelen en stimule-

rende maatregelen nemen. Daarnaast werkt het huidige

systeem van visitaties positief.Tenslotte heeft de inspectie

een eigen verantwoordelijkheid in de bewaking van de

kwaliteit.

De universiteitsbesturen hebben al voldoende moge-

lijkheden om de kwaliteit van het werk op een faculteit te

verbeteren, als ze vinden dat het niet op niveau is. Een rap-

port van een visitatiecommissie kan daarbij nog een hel-

pende hand bieden om de productie en de kwaliteit ervan

op het goede niveau te krijgen. Ik kan me niet voorstellen

dat een Nationaal Accreditatie Orgaan in volledige onaf-

hankelijkheid kan beslissen een medische opleiding geen

financiering meer te geven of dat een faculteit electrotech-

niek alleen maar een HBO-accreditatie kan krijgen of dat

de opleiding tot civiel ingenieur gesloten moet worden.Van

de laatste hebben we overigens maar één in Nederland.



HO E G A A T H E T E L D E R S ?

De ‘kwartiermakers’ noemen de procedures in Duitsland

en Engeland. Het valt te betreuren dat er geen gedetail-

leerde analyse van de procedures in de Verenigde Staten

heeft plaats gevonden.

Bij bestudering van het werk van de Amerikaanse

Accreditatie Commissies gaat het om drie mogelijkhe-

den: (a) accreditatie, (b) accreditatie na verbetering en

met het noemen van een termijn waarop een volgende

beoordeling plaats vindt of (c) geen accreditatie. Het toe-

kennen van de accreditatie is enkel een kwaliteitsoordeel.

Er zijn geen negatieve consequenties in de zin van intrek-

ken van financiering. Dat is overigens bij vele universitei-

ten en zeker niet de slechtste niet mogelijk omdat ze uit

private fondsen gefinancierd worden. Meedoen aan een

accreditatie vindt plaats op vrijwillige basis. Er zijn ver-

schillende accrediterende instanties, die zich daarvoor

kunnen aanmelden bij de Minister van Onderwijs van de

Federale Regering. Voor het uitvoeren van een accre-

ditatie heeft de federale regering richtlijnen gemaakt.1

De instellingen kunnen door de visiterende instantie

bezocht worden. Een zelfstudie wordt eens in de 10

jaar gemaakt. Een visitatie vindt eens in de vijf jaar

plaats. Er zijn drie vormen van accreditatie van onder-

zoek en onderwijs: (a) van een gehele universiteit,2 (b)

van een groep faculteiten.3 Tenslotte kan (c) een individu-

eel programma geaccrediteerd worden.4 Het kwaliteits-

oordeel is van belang voor de keuze van opleiding door

studenten en voor de verstrekkers van subsidies voor

wetenschappelijk onderzoek.

V O O R S T E L V A N WE T A C C R E D I T A T I E

I N H E T H O G E R O N D E RW I J S ( 2 8 0 2 4 )

Het rapport van de commissie Fransen is op 6 september

van dit jaar verschenen. Op 13 september heeft de Minis-

ter het Voorstel van Wet voor Accreditatie in het Hoger

Onderwijs al aan de Tweede Kamer aangeboden. Er was

kennelijk al veel voorbereid aan het Voorstel van Wet.

Verassend is dat de VSNU op 17 september een nota

gepuliceerd heeft met als titel ‘Naar een keur voor kwali-

teit’. De ondertitel luidt: ‘Een voorstel voor accreditering

in het Nederlands Hoger Onderwijs’. In de nota wordt

gewezen op de noodzaak van internationale vergelijking

en op afspraken die nodig zijn voordat tot beoordeling
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overgegaan kan worden. Ook wordt gewezen op de

noodzaak van duidelijke descriptoren voor de beoorde-

ling van ‘bachelor’ en ‘master’ programma’s. En vooral op

het gebrek aan ‘ervaring met het beschrijven van de crite-

ria voor Bachelor en Master’ naar niveau en richting. De

indruk ontstaat dat de VSNU niet geheel gelukkig is met

de voorstellen van de commissie en met het wetsvoor-

stel.

Er is veel overeenkomst tussen het rapport van de

Commissie Fransen en het wetsvoorstel. In het wets-

voorstel wordt het nationaal accreditatieorgaan gesplitst

in twee raden, één voor HBO en één voor WO. Het

accreditatie orgaan is een zelfstandig bestuursorgaan en

oordeelt geheel onafhankelijk of een opleiding in aanmer-

king komt voor financiering en of diploma’s verstrekt

mogen worden.

In het Voorstel van Wet is beoordeling in internatio-

naal perspectief niet verplicht. Een instelling of de instel-

lingen kunnen een visitatiecommissie voorstellen. Het

accreditatieorgaan beoordeelt in feite de kwaliteit van de

commissie, want het toetst de methodiek van de com-

missie en valideert het oordeel. ‘Het accreditatieorgaan

zal zich ervan moeten vergewissen dat de visitatiecom-

missie een heldere en adequate normstelling hanteert’,

zo stelt de toelichting. In het voorstel van wet gaat het

alleen om de beoordeling van het onderwijs (artikel 5a.8,

lid 2 en 3), waarbij geen onderscheid tussen HBO enWO

wordt gemaakt. De toelichting zegt: ‘de accreditatie richt

zich op de kwaliteit van opleidingen als zodanig. Er is der-

halve geen reden onderscheid te maken naar de aard van

de instelling die de opleiding verzorgt’.

C ON C L U S I E

Naar mijn mening is er sprake van leemtes in het wets-

voorstel en van gemiste kansen, vooral in de beoordeling

van het resultaat en het niveau van de Nederlandse uni-

versiteiten. Een en ander valt samen te vatten in twee

aspecten.

Gegeven de universele aard van de ontwikkeling van kennis

en technieken en de internationale orientatie die door de

beoefenaars van wetenschap wordt nagestreefd verdienen

de Nederlandse universiteiten accreditatie door een inter-

nationaal accreditatie orgaan. De Nederlandse overheid

kan samen met de universiteiten hier zeker een begin mee



maken. Daarvoor is de Europese Unie een goed kader.

Voor Nederland is het van belang om te weten wat het

niveau van het werk op de universiteiten is en wat nodig is

om dat te handhaven of te verbeteren. Die waardering is

pas goed op te stellen als onderzoek en onderwijs in

samenhang beoordeeld worden door een orgaan dat wer-

kelijk onafhankelijk is.

Een opleidingsprogramma van een universiteit kan niet

beoordeeld worden zonder een analyse van de interne

logische consistentie van de inhoud en zonder de kwaliteit

van het programma te wegen in het kader van het niveau

van het wetenschappelijk werk van de betrokken eenheid.

Binnen die eenheid krijgen de studenten hun practica en

taken en kunnen ze leren innovatief te werken.

L I T E R A T U U R

- Prikkelen, presteren, profileren, eindrapport Commissie

Accreditatie Hoger Onderwijs onder voorzitterschap

van J. Fransen. 6 september 2001.

- Voorstel van Wet in verband met de invoering van

accreditatie in het hoger onderwijs, Tweede Kamer nr.

28024, 13 september 2001.

242 L i b e r a a l R e v e i l 6

- VSNU nota: Naar een keur voor kwalitei,. 17 september

2001.

- VSNU, Gids voor de onderwijsvisitaties, 1995.

- VSNU,Assessment of research quality, 1998.

Prof.dr. S. Dijkstra is hoogleraar Onderwijskunde aan de

Universiteit Twente. Zijn taken omvatten de opleiding van

studenten onderwijskunde die zich voorbereiden op training in

arbeidsorganisaties en op de vorming van eerstegraads

docenten in de natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

NO T E N

1. Zie http://www.ed.gov/offices/OPE/accreditation.

2. Zie http://www.msache.org.

3. Voor geneeskunde bijvoorbeeld door de Liaison

Committee on Medical Education (zie

http://www.Icme.org).

4. Klinische psychelogie wordt bijvoorbeeld beoordeeld

door de American Psychological Assocration. Zie

http://www.opa.org/ed/accred.html.



I N T E R N A T I O N A L E C O A L I T I E V A N
J O U R N A L I S T E N MO E T M A CH T V A N

D E M E D I A H E R S T E L L E N
T H E O M O N K H O R S T

�

Televisie wordt door terroristen en overheden

gebruikt als belangrijkste wapen. De macht over

de media is de programmamakers en journalisten

uit handen genomen.Alleen door het formuleren

van standaarden waaraan het nieuws moet vol-

doen en het handhaven daarvan, kan het wapen

onklaar worden gemaakt. Die conclusie trekt

Theo Monkhorst in een analyse van de vraag naar

de macht van de media.

D E M E D I A

Bij de bespreking van het thema ‘de macht van de media’,

dat mij door de redactie is aangereikt, dient allereerst te

worden vastgesteld wat onder ‘media’ dient te worden

verstaan.

Wanneer wij spreken over ‘de media’, worden daar

vele verschillende communicatiemiddelen voor groepen

consumenten onder verstaan: de gedrukte media zoals

kranten en tijdschriften en de elektronische media zoals

radio, televisie en internet.Al deze media verschijnen met

een bepaalde frequentie, hoewel dat bij delen van inter-

net niet het geval is. Meer op de individuele consument

gerichte communicatiemiddelen waarvan de frequentie

afhankelijk is van de gebruiker, zoals boeken en telefoon,

blijven dan buiten beschouwing. De technologische ver-

schillen tussen de gedrukte en elektronische media zijn in

belangrijke mate de oorzaak van de verschillen in com-

municatievormen. Gedrukte media zijn statisch: de tijd

staat stil op het moment dat het medium is gedrukt. De

verspreiding van deze media is handmatig, wat een ander

tijdselement introduceert, de vertraging bij de versprei-

ding: hoe groter de afstand des te meer vertraging. Dit

laatste wordt deels ondervangen door deze media op

verschillende plaatsen, zo dicht mogelijk bij de lezer, te
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drukken. Maar er blijft nog steeds sprake van vertraging.

Hierdoor is de verspreiding in de praktijk fysiek beperkt.

Gedrukte media verschijnen bovendien veelal in één taal

en zijn daardoor, wat hun bereik betreft, beperkt tot de

lezers die deze taal machtig zijn.Ook dat beperkt het ver-

spreidingsgebied. Elektronische media daarentegen zijn

dynamisch: er is sprake van een snelle opeenvolging van

informatie die ieder moment anders kan zijn, bovendien

zijn in geval van televisie en internet de beelden bewe-

gend. Er is nauwelijks of geen vertragingselement: het

geluid mag soms iets vertraagd zijn, maar de beelden kun-

nen actueel zijn, real time. Van belang is ook dat deze

media taalonafhankelijk zijn: door ondertiteling of ver-

taling zijn de teksten in principe voor iedereen in de

wereld te volgen. Terzijde: uit deze typeringen blijkt dat

internet kenmerken heeft van zowel de gedrukte als de

elektronische media: er is zowel sprake van informatie

voor groepen consumenten, zoals de websites van kran-

ten, die met een bepaalde frequentie worden gemaakt en

stilstaande beelden hebben, als van real time informatie

met bewegende beelden en geluid. Bovendien kan via

e-mail individuele communicatie worden gerealiseerd.

De kenmerken van de verschillende media hebben

hun voor- en nadelen voor de consument. Wie het op

prijs stelt aandachtig en op een zelf gekozen moment de

informatie tot zich te nemen zal eerder voor een krant

dan voor een televisieprogramma kiezen. Wie snel wil

worden geïnformeerd kan beter terecht bij radio, televi-

sie of internet. Het is aannemelijk dat de geletterde

bevolkingsgroepen een wisselend gebruik van de verschil-

lende media zullen maken, terwijl mensen die verstoken

zijn van kranten, dan wel daar niet in geïnteresseerd zijn

of niet of nauwelijks kunnen lezen, hun heil vooral bij

radio of televisie zullen zoeken.



MACH T

Bij de bespreking van het thema ‘de macht van de media’

dient tevens voorzien te worden in een definitie van het

begrip ‘macht’. Van Dale geeft daarvoor in dit verband

twee bruikbare betekenissen: ‘invloed, betekenis, belang’

en ‘heerschappij over personen en zaken’. Het is dus zin-

vol na te gaan of er sprake is van invloed of van heer-

schappij, twee nogal ver uit elkaar liggende begrippen.

Bovendien moet de vraag worden beantwoord: ‘op wie’?

of: ‘over wie’? Die vraag is betrekkelijk gemakkelijk te

beantwoorden: de lezers of kijkers, dus de afnemers van

de informatie van de betreffende media.Toch ligt er, naar

mijn gevoel, nog impliciet een vraag achter verscholen,

namelijk die van de macht van de media in relatie tot de

macht van degene die geacht wordt de macht uit te oefe-

nen: de autoriteit, desgewenst de democratisch gekozen

autoriteit. In dat geval zal ‘invloed’ van de media in onze

westerse maatschappij geaccepteerd worden als aan-

vaardbaar, wellicht zelfs zinvol, maar zal ‘heerschappij’

onaanvaardbaar worden geacht, omdat alleen de demo-

cratisch gekozen autoriteit geacht wordt een zekere

heerschappij te mogen uitoefenen.

In autoritaire landen ligt dat weer anders. Daar wordt

ook de invloed van de pers vaak door de autoriteit aan

banden gelegd en kan van heerschappij uiteraard in het

geheel geen sprake zijn.

G E S C H R E V E N V E R S U S

E L E C T R O N I S C H E M E D I A

Voor het thema ‘de macht van de media’ zijn twee ver-

schillen tussen geschreven en elektronische media naar

mijn mening het meest relevant, namelijk de verspreiding

en de inhoud. Beide onderwerpen hangen nauw samen

en zijn mede beïnvloed door de techniek en de financie-

ring.

G E S C H R E V E N M E D I A

De verspreiding van de informatie is bij de gedrukte

media beperkter dan bij de elektronische media. Boven-

dien is de consument van de verschillende soorten

gedrukte media verschillend. De inhoud van de media is

afgestemd op die consument en dat heeft weer te maken

met de markt en dus met de financiering. Naarmate de

doelgroep van het medium hoger geschoold is, zal de
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informatie meer geschreven woord en meer feiten bevat-

ten. Ook wordt waarde gehecht aan opinie, veelal van

deskundigen, dan wel is de redactie ter zake deskundig.

Naarmate de doelgroep lager geschoold is neemt het

aantal woorden en feiten af en worden meer afbeeldin-

gen, veelal foto’s geplaatst. Gecompliceerde thema’s wor-

den teruggebracht tot eenvoudige slogans. Op deze wijze

informeren de redacties hun doelgroepen op hun eigen

niveau.Als er sprake is van beïnvloeding, dan gebeurt dat

dus op de meest effectieve manier.

De lezers binnen de doelgroep hoger geschoolden

kunnen geacht worden individueel meer invloed op de

autoriteit te hebben, er soms zelf deel van uitmakend, dan

de doelgroep lager geschoolden, die echter in aantal gro-

ter is. De mate van beïnvloeding van de geschreven media

kan verschillend beoordeeld worden. De media die meer

geschreven tekst en feiten bevatten zullen meer verifieer-

bare, want op feiten gebaseerde, opinies bevatten, terwijl

de lezers veelal kritisch zijn en over een eigen mening

beschikken. De media met minder tekst en feiten zijn

minder verifieerbaar wat hun opinie betreft, terwijl de

lezers minder kritisch zijn. De vraag of beide typen media

de lezers beïnvloeden, kan uiteraard slechts positief wor-

den beantwoord. Hun kennis wordt in meer of mindere

mate vergroot, waardoor hun opinie wordt beïnvloed. Of

dat positief of negatief moet worden geduid is afhankelijk

van de aard van de beïnvloeding. Daarbij speelt de integri-

teit van de redactie of de uitgever een belangrijke rol.Van

belang is echter dat de redacties en soms de uitgever, zelf

beslissen welke opinies en feiten worden aangeboden. In

democratische landen, waar de vrijheid van meningsuiting

meestal grondwettelijk is vastgelegd, heeft de autoriteit in

de praktijk daar slechts invloed op voor zover het de

aanbieding van eigen informatie aan het medium betreft.

Wat het medium ermee doet kan en mag de overheid

niet bepalen. In de zin van invloed beschikken deze media

derhalve over macht. Van heerschappij kan echter geen

sprake zijn omdat nog een andere factor een rol speelt,

namelijk de mededinging. Op het betrekkelijk kleine ver-

spreidingsgebied van een land, regio of taalgebied, onder-

vinden alle soorten geschreven media concurrentie van

soortgelijke media. Daardoor wordt idealiter een zeker

evenwicht bereikt in de opinievorming en kan van heer-

schappij geen sprake zijn.



Wel is er sprake van een ander verschijnsel, namelijk

de toenemende eenvormigheid van de onderwerpen. Dit

wordt mede beïnvloed door de concurrentie van de

elektronische media, die in sterke mate de nieuwskeuze

bepalen.

E L E K T R O N I S C H E M E D I A

Terwijl de gedrukte media over een beperkt versprei-

dingsgebied beschikken, met bovendien een grote mate

van concurrentie, is bij de elektronische media - en ik

beperk me nu even tot televisie - sprake van een wereld-

wijde verspreiding. Er was een tijd dat het meest Europe-

se evenement het Eurovisie Songfestival was. Daarna

kwamen Europese voetbalcompetities die real time in alle

Europese landen werden uitgezonden. Nu is het CNN

met reportages uit Irak of Afghanistan. Muziek en voetbal

wordt onder entertainment gerangschikt, CNN reporta-

ges onder nieuws.

De verslaggeving uit Afghanistan heeft nog een nieu-

we ontwikkeling opgeleverd.Toen bleek dat de Arabische

tv zender Al Jazeera, die vanuit Qatar uitzendt, over

exclusieve informatie van de Talibaan en Bin Laden kon

beschikken, sloot CNN een contract met deze zender

om gebruik te mogen maken van zijn materiaal. Vervol-

gens werden de programma’s van CNN overgenomen

door vele landelijke zenders, waaronder de Nederlandse.

Het gevolg is een nogal eenvormige berichtgeving, waarbij

nauwelijks sprake is van concurrentie, althans voor zover

ik dat vanuit Europa kan overzien.Alleen BBCWorld con-

curreert nog enigszins overtuigend, maar neemt ook

materiaal over van CNN en Al Jazeera.

Bij deze ontwikkeling zijn verder nog de volgende feiten

relevant:

- Televisie is een uitgesproken massamedium dat grote

groepen van de bevolking bereikt, aanvankelijk op regio-

naal niveau, nu wereldwijd.

- Televisie ontleent zijn bestaansrecht aan beelden, het

woord is ondersteunend. Zonder beelden is er geen

uitzending.

- Televisie is het enige communicatiemiddel dat zeer

grote bevolkingsgroepen bereikt, geletterden en onge-

letterden.

- Om grote groepen kijkers te bereiken moeten pro-

gramma’s een vorm hebben die hen aanspreekt. Het feit
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dat entertainment aanvankelijk de enige content vormde

die op regionaal niveau grote groepen kijkers trok, geeft

aan dat de vorm van entertainment het meeste aantal

kijkers trekt.

- Afgezien van enkele publieke zenders zijn de meeste

zenders afhankelijk van adverteerders. De strijd om de

kijkcijfers bepaalt daardoor in belangrijke mate de vorm

van televisieprogramma’s, ook nieuwsprogramma’s, die

daardoor een sterk entertainment karakter hebben.

Het feit dat televisie in staat is om in nieuwsprogramma’s

real time informatie te verstrekken geeft dit medium een

grote voorsprong op de geschreven media. Dat effect

wordt uiteraard versterkt wanneer sprake is van belang-

rijke internationale of nationale gebeurtenissen, het

Breaking News. Daardoor wordt geen onderscheid meer

gemaakt tussen verschillende doelgroepen, zoals bij de

geschreven pers het geval is. Iedereen kijkt, van president

tot schoenpoetser. De vorm die de programmamakers

kiezen houdt daarmee rekening. De nieuwsuitzendingen

moeten voor iedereen te begrijpen zijn en bovendien

altijd voorzien zijn van beeld. In geval er geen of weinig

beeld beschikbaar is, nemen de programmamakers

genoegen met beelden die geen of weinig informatie

bevatten (zoals de bekende bombardementsbeelden op

Kabul, die uit niet meer dan groene mist en lichtpuntjes

bestonden, maar die niettemin groot en lang in beeld

werden gebracht) dan wel brengen zij correspondenten

in beeld of herhalen eerder gefilmde beelden. Het publiek

is er al aan gewend dat presentatoren hun corresponden-

ten, bij gebrek aan beter, uitvoerig interviewen alsof het

autoriteiten waren. Het beeld is daarbij de drager maar

geeft geen additionele informatie; immers de door de

correspondent verzamelde informatie zou net zo goed

door de presentator kunnen worden voorgelezen. De

informatie zelf is kort en krachtig en daardoor ongenuan-

ceerd en wordt vaak herhaald. Ik maak hierbij bewust een

onderscheid tussen de nieuwsuitzendingen en de daar-

naast gepresenteerde discussies en analyses van autori-

teiten of deskundigen, die veelal dieper op de zaken

ingaan en door hun aard daardoor ook aanzienlijk genu-

anceerder zijn. De communicatieve kracht van de steeds

herhaalde beelden is enorm. Het beeld van het vliegtuig

dat de toren invliegt is welhaast een icoon geworden en

ook de video van Bin Laden heeft een geweldige impact



op de hele wereld.

Het feit dat de gebeurtenissen real time worden uit-

gezonden in een specifieke vorm en bovendien vele

malen worden herhaald, waardoor miljoenen kijkers aan

de buis worden gekluisterd, heeft mede tot gevolg dat

deze wereldwijde programmering de keuze van het

nieuws voor alle media zijn gaan bepalen. Ochtend- en

avondbladen, maar ook weekbladen en dergelijke, stem-

men hun prioriteiten qua nieuwskeuze af op deze televi-

sieprogramma’s. Het gevolg is een zeer eenzijdige keuze

van het nieuws, met veelal dezelfde hoofdrolspelers.

Alleen door verdieping van de informatie rond de

gebeurtenissen kunnen dag- en weekbladen nog iets toe-

voegen aan de reeds geprogrammeerde onderwerpen-

keuze. Dit is wereldwijd het geval.

I N V L O E D O F H E E R S C H A P P I J ?

De technologie van de elektronische media heeft het

mogelijk gemaakt een wereldwijde nieuwsvoorziening te

realiseren. De wereld is een global village geworden en de

bouwheren van dat dorp zijn de programmamakers. Zij

bepalen hoe dat dorp eruit ziet.

De vraag naar de invloed van deze media is gemakke-

lijk te beantwoorden: uiteraard is die invloed groot. De

beantwoording van de vraag of er sprake is van heer-

schappij, is minder eenvoudig.Als mijn stelling juist is dat

de bouwheren van het werelddorp de programmamakers

zijn en als bovendien enkele programmamakers, die ook

nog samenwerken, in feite de nieuwsagenda bepalen, dan

is er sprake van een monopoloïde situatie, een geheel

andere situatie dan bij de gedrukte media. Dat ligt dicht

tegen heerschappij aan.

Maar er zijn kapers op de kust. De enorme impact

van de nieuwsuitzendingen op wereldschaal maakt televi-

sie uitermate geschikt voor wereldwijde propaganda.

Overheden en terroristen hebben goed begrepen dat

deze programma’s in feite machtiger zijn dan kanonnen.

Degene die de programmamakers het meest effectief

weet te beïnvloeden, is in staat om grote massa’s in bewe-

ging te krijgen. Bin Laden is daarvan en voorbeeld, maar

ook de Amerikaanse overheid, de NAVO en andere over-

heden doen hun best.

Dat brengt ons bij de inhoud van de programma’s.

Brengt de monopoloïde situatie van de verspreiding van
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de informatie ons reeds dichtbij de heerschappij van deze

media, de inhoud kan de weegschaal geheel in die richting

doen doorslaan. Het is bekend dat de Amerikaanse over-

heid sinds de ervaring in de Vietnamese oorlog, waarbij

nog sprake was van vrije nieuwsgaring, overgeschakeld is

op geregisseerde informatieverstrekking. In de Golfoor-

log vond dat voor het eerst plaats en Joegoslavië is een

ander voorbeeld, waaraan ook de NAVO meedeed. Bij de

strijd in Afghanistan was sprake van een volledige afslui-

ting van het land voor buitenlandse verslaggevers door de

Talibaan, terwijl de Amerikanen en de Engelsen van hun

kant een strenge regie over de nieuwsvoorziening voe-

ren. In het vacuüm aan beelden dat aldus ontstaat, staan

de programmamakers machteloos. In zo’n situatie kan

het voorkomen dat een propagandavideo van Bin Laden

kritiekloos door alle televisieprogramma’s wordt overge-

nomen. Hetzelfde geldt overigens voor beelden van

opstijgende vliegtuigen, afgeschoten raketten en dorpen

die in puin liggen. Het komt erop neer dat generaals en

politici bepalen wat wereldwijd aan de kijker wordt voor-

geschoteld. De absurde situatie doet zich voor dat op

deze wijze in feite sprake is van een virtuele werkelijk-

heid. Osama Bin Laden zou in theorie nog jaren na zijn

dood vooraf opgenomen video’s kunnen laten versprei-

den alsof hij nog in leven was.

De honger naar beelden waarvan de programmama-

kers het slachtoffer zijn, vervormt de werkelijkheid zoda-

nig dat kijkers en dus burgers hem niet meer waarnemen

en in plaats daarvan hun opinie baseren op fictie: de wer-

kelijkheid en de film zijn dezelfde geworden. De beant-

woording van de vraag of de macht van de media als

heerschappij moet worden gedefinieerd, moet dus ont-

kennend worden beantwoord. De heerschappij is overge-

dragen aan anderen dan de programmamakers. De macht

van de media is vervangen door de macht van generaals,

politici en terroristen.

V E R A N TWOO R D E L I J K H E I D V A N D E M E D I A

Nu het begrip ‘oorlog’ na de terroristische aanslagen in

de Verenigde Staten een nieuwe betekenis heeft gekre-

gen, is het belang van de wereldwijde media toegenomen.

Immers, toen oorlog nog een strijd op regionaal niveau

tussen staten of delen van staten betrof, waren vooral

regionale media doelwit van propagandisten. Andere,



lokale en internationale media konden voor een zeker

tegenwicht zorgen in de vorm van objectieve informatie.

Sinds de terroristische aanslagen is de hele wereld oor-

logsgebied. Niet overal tegelijkertijd, maar her en der op

kleine schaal. Daarbij is het niet zozeer de schade zelf die

een rol speelt, als wel de angst van iedere burger zelf het

doelwit te worden. Elektronische media zijn in die strijd

het belangrijkste wapen. Behalve voor communicatie tus-

sen terroristische cellen vooral voor het verspreiden van

het virus van de angst. Dit heeft de rol van journalisten en

programmamakers ingrijpend veranderd. De positie van

een neutrale waarnemer en informant, dan wel van leve-

rancier van entertainment of een combinatie van beide,

heeft plaatsgemaakt voor die van de man of vrouw die

het wapen hanteert.

Het wordt daarom tijd dat journalisten en program-

mamakers zich bezinnen op hun verantwoordelijkheden.

Het gaat immers niet aan om in naam van de democrati-

sche vrijheid van meningsuiting in feite een handlanger

van propagandisten te worden en daarmee die vrijheid

van meningsuiting van binnenuit aan te tasten. Waar het

om gaat is dat journalisten en programmamakers stan-

daarden formuleren waaraan het aangeboden nieuws kan

worden getoetst. Anonieme toezending van ongedateer-

de video’s dient onvoldoende grond te zijn om tot uit-

zending over te gaan.Alleen een door een eigen journalist

opgenomen interview kan de toets doorstaan. Persconfe-

renties van officials worden alleen uitgezonden als de

informatie ter plekke getoetst kan worden door eigen

journalisten. Zo zijn er nog wel meer voorwaarden te

bedenken.

Journalisten en programmamakers die de vrije

meningsuiting als beginsel hanteren zouden wereldwijd

bijeen moeten komen om dergelijke standaarden te for-

muleren. En zij zouden bindende afspraken moeten maken

geen informatie uit te zenden of te drukken die niet aan

die toets voldoet.Alleen op die manier zouden overheden

gedwongen kunnen worden aan de voorwaarden te vol-

doen en zou het effect van propaganda kunnen worden

beperkt.

Waar de Verenigde Staten een internationale coalitie

hebben gevormd tegen het terrorisme, zouden onafhan-
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kelijke programmamakers hetzelfde moeten doen. Want

het wereldwijd verspreide virus van de angst is gevaarlij-

ker dan miltvuur of zelfmoordterroristen.

N A S C H R I F T

Uiteraard realiseer ik mij het utopische karakter van mijn

voorstel van een wereldwijde coalitie tegen propaganda.

Maar als de internationale journalistiek zich niet beraadt

op zijn eigen kwaliteitsbeheer, zal het de geloofwaardig-

heid van de media aantasten. (Het enige instrument dat

dan als alternatief zou kunnen gelden is een kijkerstaking.

Misschien dat de antiglobalisten zich daar eens mee bezig

zouden kunnen gaan houden, het gaat immers over het

wereldwijde terrorisme en zou dus moeten passen bin-

nen hun thema.)

Inmiddels is de druk van de commercie op de pro-

grammamakers zo groot dat het onderscheid tussen

nieuws en entertainment steeds kleiner wordt. Ook de

gedrukte media lijden daar onder. Ook zij zijn geneigd

meer dan vroeger snel geruchten te publiceren, waarbij

de nadruk vaak meer komt te liggen op personen dan op

de inhoud van de (politieke) onderwerpen. Ook het

entertainment karakter van de gedrukte media, onder

het mom van primeurjagerij, is toegenomen. Gelukkig

staat daar tegenover dat goede kranten een veelheid aan

opinies en achtergronden publiceren, waardoor de lezer

toch breed kan worden geïnformeerd. Wat echter de

nieuwsvoorziening betreft, bekruipt mij vaak, zowel wat

kranten als wat nieuwsuitzendingen op televisie en radio

betreft, een nostalgisch verlangen naar de kwaliteit die

vroeger standaard was en die door GayTalese zo treffend

is beschreven in het boek The Kingdom and the Power uit

1969 over de geschiedenis van de New York Times. Voor

deze krant gold het adagium: All the news that’s fit to print,

waarbij voor mij de nadruk niet ligt op ‘all’ maar op ‘fit’.

Want in die tijd was alleen informatie die ge-checked,

ge-rechecked en ge-doublechecked was, geschikt om af te

drukken. Kom daar nu maar eens om in Nederland.

Dhr.T.P. Monkhorst is adviseur van bedrijven en overheden en

lid van de algemene redactie van Liberaal Reveil.



Zojuist is verschenen:
Geschrift 91 van de Prof.mr. B.M. Teldersstichting

De extremistische variant van de Islam
De opkomst van het eigentijdse moslim-extremisme

Drs. Marius Wessels

Het geschrift De extremistische variant van de Islam door drs. Marius Wessels gaat uitputtend in op
de opkomst en de gevaren van het moslim-radicalisme, in de moslimwereld maar ook in Europa en
in Nederland. Tevens geeft de publicatie aan op welke wijze het moslim-radicalisme kan worden
ingedamd.

Aanleiding voor de publicatie is de notie dat (moslim)extremisme niet verenigbaar is met de liberale
beginselen. Het rapport maakt uitdrukkelijk onderscheid tussen de Islam als religie en politiek-extre-
mistische stromingen die zich op de Islam baseren.

Gevaren van moslim-extremisme:

• Moslim-radicalisme bedreigt de basis van de democratische rechtsorde. Dit leidt in moslim-
landen in het gunstigste geval tot een democratie die onder de voogdij van Islamitische regelge-
ving staat.

• Moslim-radicalisme vormt een bedreiging voor de mensenrechten. Hierbij kan gedacht worden
aan de achtergestelde positie van vrouwen en het toepassen van lijfstraffen (steniging of het
afhakken van ledematen en dergelijke).

• Moslim-radicalisme vormt een gevaar voor onze veiligheid en voor de internationale stabiliteit.
• Moslim-radicalen vormen een gevaar voor de beleving van de Islam in Nederland en Europa. Zij
proberen via infiltratie en financiële steun invloed te krijgen op moskeeën en onderwijsinstellin-
gen.

Conclusies uit het onderzoek:

• De seculiere autoriteiten hebben de gevaren die uitgaan van het moslim-radicalisme zwaar
onderschat. Dat geldt zowel voor de Islamitische als voor de Westerse wereld, Nederland niet uit-
gezonderd.

• Het moslim-radicalisme wordt gesteund door een veelheid van moslim-radicale organisaties en
diverse landen. Het gaat niet alleen omAfghanistan en Al Qaida, maar ook om bijvoorbeeld
organisaties als GIA, Hizbullah, Hamas, IMU en Laskar Djihad en landen als Iran, Saoedi-Ara-
bië en Libië.

• Moslim-radicalen uit het Midden-Oosten en Centraal-Azië hebben de ambitie om hun invloed
naar Nederland en Europa uit te breiden.

Het geschrift kost f 35,- (€ 15,88) en is te verkrijgen bij de Teldersstichting,
Koninginnegracht 55A, 2514 AE te Den Haag; tel.:070-3631948, fax:070-3631951;

E-mail: geschriften@teldersstichting.nl
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D E O O S TWA A R T S E U I T B R E I D I N G
V A N D E E U R O P E S E U N I E :
S O C I A L I S T I S C H ON TW E R P ,

L I B E R A L E U I T K OM S T
J A N Z I E L O N K A

�

Wat kunnen liberalen van de Europese uitbreiding

verwachten? Is het een liberaal of een socialistisch

project? In eerste instantie lijkt het laatste het

geval omdat het beleid van de Europese Unie ten

aanzien van uitbreiding duidelijk beheerst wordt

door het socialistische paradigma. Echter, de kan-

didaat-lidstaten laten zich het Europese jasje niet

zo gemakkelijk aanmeten. Het gevolg is dat het

socialistische ideaal om een sterke Europese staat

te stichten niet van de grond kan komen.De Euro-

pese uitbreiding zal daardoor, ondanks de socialis-

tische intenties, toch eerder een liberale uitkomst

krijgen. Dit artikel is door de redactie van Liberaal

Reveil vertaald uit het Engels.

Van de politiek wordt vaak gezegd dat het een strijd der

ideeën is. Maar hoe weten we welke ideeën juist zijn en

welke verkeerd? De beste manier om de waarde van een

willekeurig ideeënkader te beoordelen is door te kijken

naar zijn praktische toepassing. Communisme beloofde

bijvoorbeeld niet alleen een superieure economische

groei, maar ook een klasseloze samenleving. Zoals we

allemaal weten, bereikte het geen van beide. In de post-

Sovjet en postmoderne omgeving van vandaag is de strijd

der ideeën zeker minder dramatisch, maar zij gaat niette-

min door. De grootste concurrenten zijn socialisme en

liberalisme, vaak gebruikt met de toevoeging van adjectie-

ven (democratisch socialisme, neo-liberalisme et cetera).

Er is een overvloed aan politieke projecten die de geldig-

heid van deze rivaliserende ideeënkaders kunnen toet-

sen. De oostwaartse uitbreiding van de Europese Unie

biedt een van de meest prominente en interessante ‘test

cases’. Is uitbreiding een socialistisch of een liberaal soort

project?

Op het eerste gezicht lijkt het eerste het geval,

omdat de uitbreiding gepaard gaat met drie belangrijke

socialistische paradigma’s: maakbaarheid, convergentie en

étatisme. Het paradigma van maakbaarheid veronderstelt

dat de uitbreiding op een centraal geleide en gecontro-

leerde manier moet geschieden in plaats van door spon-

tane vormen van wederzijdse aanpassing. Het convergen-

tie-paradigma veronderstelt dat cohesie in plaats van plu-

ralisme het ultieme doel is van de uitbreiding. En het éta-

tistische paradigma stelt dat de concentratie op staatach-

tige instituties het meest cruciaal is in het proces van uit-

breiding, in plaats van de natie, de samenleving en mark-

ten.

Echter, ik zal proberen aan te tonen dat de toepassing

van deze drie socialistische paradigma’s op de uitbreiding

van de Europese Unie misleidend en in praktijk niet

werkbaar is. Het beleid van de Europese Unie ten aanzien

van de Oost-Europese kandidaat-lidstaten is meer het

gevolg van autonome ontwikkelingen dan van ontwerp.

Convergentie tussen Oost- enWest-Europa is niet moge-

lijk, ondanks de pogingen van de Europese Unie, en het is

vaak onwenselijk. De uitgebreide Europese Unie zal meer

een los, sterk gediversifieerd rijk zijn dan een strak,

centraal geplande superstaat, zoals étatisten zich dat

voorstellen. Met andere woorden, een socialistisch ont-

werp produceert een liberale uitkomst als het gaat om

het beleid van de Europese Unie ten aanzien van uitbrei-

ding. Dat is dan ook waarom veel socialisten een nogal



ambivalente houding hebben ten aanzien van uitbreiding,

ondanks de duidelijke voordelen voor de veiligheid en

welvaart van Europa en haar Unie.

I L L U S I O N A I R E C O N T R O L E E N MOD E L B O UW

Het EU-beleid ten aanzien van uitbreiding lijkt op een

schoolvoorbeeld van institutionele maakbaarheid: ratio-

neel beleid verandert het Europese landschap drastisch,

op een geplande, effectieve en gecontroleerde manier. De

agenda voor Oost-Europese aanpassing aan EU-normen

is tot in het kleinste detail uitgewerkt en dekt ieder

mogelijk aspect van het menselijk leven - van vrije verkie-

zingen en eigendomsrechten tot exportquota en unifor-

me normen voor de produktie van zelfs de meest onbe-

duidende zaken. De basisvoorwaarden voor de uitbrei-

ding zijn neergezet in Kopenhagen en vervolgens gespeci-

ficeerd in de Agenda 2000. Het overnemen van de acquis

communautaire door de kandidaten is een van de duide-

lijkste voorwaarden voor toetreding. Het acquis bevat

zo’n 20.000 wetten, beslissingen en reguleringen, die

meer dan 80.000 pagina’s beslaan.

De Europese Unie vertelt niet alleen aan Oost-Euro-

pese kandidaten wat ze moeten doen - bijvoorbeeld in

termen van nieuwe wetgeving of bestuurlijke hervormin-

gen - maar zij stuurt ook vertegenwoordigers naar spe-

cifieke ministeries aldaar om ervoor te zorgen dat de

wijzigingen ook worden uitgevoerd zoals is voorgeschre-

ven door haar ‘twinning’-programma. Het hele proces

van aanpassing wordt zorgvuldig gecontroleerd. In iedere

fase worden tijdens regelmatige inspecties de kampioe-

nen en de achterblijvers onder de kandidaat-lidstaten

geïdentificeerd. De sleutelwoorden in het uitbreidings-

beleid zijn voorwaardelijkheid, waarborgen, sturing en

streng onderzoek. Dit ziet er allemaal zeer indrukwek-

kend uit. Is er dan wel grond voor de stelling dat het

beleid van de Unie ten aanzien van uitbreiding zich spon-

taan ontwikkelt in plaats van via ontwerp?

Om te beginnen kan men stellen dat de veelheid aan

toegangseisen reeds een probleem vormt. Als er zoveel

voorwaarden zijn om toegelaten te worden tot de Euro-

pese Unie hoe kunnen we dan weten welke voorwaar-

den werkelijk belangrijk zijn? De Agenda 2000 verschaft

geen weging van individuele criteria en geen systeem op

basis waarvan hun belang beoordeeld kan worden. Het
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gevolg is dat de weg naar het EU-lidmaatschap vol zit

met hindernissen, zonder dat er aanwijzingen zijn ten

aanzien van wat de goede richting is of welke hindernis-

sen het eerst genomen dienen te worden.

Echter, het probleem zit hem niet zozeer in de gede-

tailleerde toelatingscriteria als wel in de algemene doel-

stellingen. Is het doel van uitbreiding economisch: het

creëren van een grote vrijhandelszone? Is het politiek:

het voorkomen van instabiliteit net buiten de grenzen

van de Europese Unie? Of is het doel misschien cultu-

reel: het samenbrengen onder één dak van alle ‘werkelijk

Europese’ landen? Natuurlijk kunnen verschillende eco-

nomische, politieke en culturele doelen goed met elkaar

samengaan. Sommigen zullen stellen dat vrijhandel de

beste manier is om vrede en democratie te bevorderen.

Echter, op een lager abstractieniveau zijn de verschillen-

de doelstellingen vaak met elkaar in strijd en worden

politici voor moeilijke keuzes gesteld. Economische doel-

stellingen vereisen bijvoorbeeld een evenwichtig begro-

tingsbeleid, terwijl politieke doelen vaak financiële offers

met zich meebrengen. Uit economisch gezichtspunt zou

de uitbreiding zich dienen te beperken tot de toetreding

van stabiele en welvarende landen, maar uit politiek

gezichtspunt dienen ook de zwakke en instabiele landen

te worden toegelaten. Op grond van veiligheidsredenen

zou Macedonië dienen te worden opgenomen, maar op

grond van economische redenen is dat ongewenst. In

economische termen verdienen Letland en Estland een

voorkeursbehandeling, maar het opnemen van deze lan-

den met hun grote en zelfbewuste Russische minderhe-

den kan onveiligheid importeren in de Unie.

Zelfs als we alleen kijken binnen de sferen van de

economie, politiek en veiligheid afzonderlijk zijn de doel-

stellingen en criteria voor uitbreiding lastig. Moet de

Europese Unie zich op het economische vlak bijvoor-

beeld concentreren op de grootte van de potentiële

nieuwe markt of op het inflatieniveau in kandidaat-lidsta-

ten? Moet de Unie op veiligheidsgebied alleen staten

toelaten die al lid zijn van de NAVO (Polen, Hongarije en

Tsjechië) of juist de staten die bescherming van de Euro-

pese Unie nodig hebben omdat ze door de NAVO in de

kou zijn gezet (de Baltische staten, sommige Balkansta-

ten en de Oekraïne)? Kan de Unie vanuit het culturele

perspectief lidmaatschap weigeren van het land van Tol-



stoj, Tsjaikovski en Dostojewski? Moet het katholieke

Litouwen beter behandeld worden dan islamitisch Alba-

nië? Sommigen zullen cultuur afwijzen als een relevante

factor in het uitbreidingsproces. Maar als cultuur onbe-

langrijk is, waarom wordt er dan geen EU-lidmaatschap

aangeboden aan Marokko of Tunesië? Een paar jaar gele-

den genoten deze landen een hoger Bruto Nationaal Pro-

dukt per hoofd van de bevolking dan de meeste Oost-

Europese kandidaten.

De verschillende doelstellingen van uitbreiding wijzen

op verschillende institutionele oplossingen en verschil-

lende stadia van betrokkenheid. Daarnaast zijn de toela-

tingscriteria, voor zover de doelstellingen van uitbreiding

vaag blijven, onderworpen aan willekeurige - zo niet con-

flicterende - interpretaties. Het probleem is dat men niet

kan zeggen wat de doelstellingen van uitbreiding zijn zon-

der eerst de doelstellingen van de Europese Unie op zich

te identificeren. Gaat de Europese integratie in de eerste

plaats om politiek, economie of cultuur? Het is onnodig

om op te merken dat dit een nogal retorische vraag is. De

hoofddoelstellingen en kerntaken van de Unie worden

bewust voor verschillende interpretaties vatbaar gehou-

den om buitensporige botsingen van belangen tussen en

binnen de 15 verschillende leden te voorkomen. En als

het integratieproces van de Unie zeer ambivalent is, is het

niet verwonderlijk dat het uitbreidingsproces eveneens

zeer dubbelzinnig en duister is. Het gevolg hiervan is dat

de stelling moeilijk te accepteren is dat uitbreiding een

voorzichtig geplande strategie is, die gericht is op het

implementeren van een aantal duidelijke en gemeen-

schappelijk overeengekomen doelen. De Unie heeft nooit

de visie van Europa gearticuleerd waar zij naar streeft en

daardoor wordt haar beleid meer gedreven door een

toevallige combinatie van interne en externe druk dan

door brede strategische overwegingen. Ondanks alle

nobele intenties, aanzienlijke financiële offers en optimis-

tische politieke retoriek ontwikkelt het beleid ten aan-

zien van uitbreiding zich eerder spontaan dan via ont-

werp.

D E Z I N L O Z E Z O E K T O CH T

N A A R C ON V E R G E N T I E

Voor de architecten van de uitbreiding lijkt convergentie

cruciaal te zijn. Nieuwe landen kunnen toetreden tot de
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Unie, maar alleen als zij voldoen aan een aldoor langer

wordende lijst met voorwaarden die hen verenigbaar

zouden maken met de huidige leden en ze in het bestaan-

de systeem zouden doen passen. Zij die niet in staat zijn

om aan alle toelatingseisen te voldoen worden afgehou-

den doormiddel van importquota’s, importtarieven en

het Verdrag van Schengen. Maar is het wel mogelijk voor

de Unie om een overlap aan verschillende culturele

gewoonten, marktgrenzen en administratieve grenzen

vast te stellen binnen het uitgebreide Europa? Kan het

beleid van voorwaardelijkheid van de Europese Unie echt

werken? En is divergentie wel zo slecht voor de Unie en

haar lidstaten?

In de eerste plaats kan het beleid van voorwaardelijk-

heid vrijwel niet werken in de relatief korte tijd die

gepland is voor de uitbreiding, die wordt gemeten in jaren

in plaats van decennia. De Unie kan de toetredingsdatum

niet oneindig uitstellen tot een werkbare mate van con-

vergentie is bereikt. Zelfs meer dan in voorgaande geval-

len van uitbreiding moet de Unie nu compromissen slui-

ten over de gedetailleerde toelatingscriteria om haar gro-

tere politieke missie - het verenigen van de twee Europe-

se delen - te vervullen. Dat is ook de reden waarom de

Europese Commissie in Götenburg besloot om een

datum te prikken voor de uitbreiding zonder garanties

dat de Centraal- en Oost-Europese kandidaat-lidstaten

voor die datum een grote mate van convergentie zullen

bereiken. Een land als Hongarije zou tegen de gestelde

datum wel aan de meeste voorwaarden kunnen voldoen,

maar er zal zeker politieke druk zijn om ook andere lan-

den, die ‘er minder klaar voor zijn’, op hetzelfde moment

toe te laten als Hongarije. Hier is het geval van Polen een

goed voorbeeld. Men kan zich amper de eerste ronde van

oostwaartse uitbreiding indenken zonder Polen, ongeacht

zijn vorderingen in het halen van de criteria van Kopen-

hagen. Bovendien zullen EU-lidstaten druk uitoefenen

voor het vroegtijdig toelaten van hun eigen ‘speciale’

partners: de Baltische staten zullen waarschijnlijk steun

krijgen van Scandinavië,Tsjechië van Oostenrijk, Slovenië

van Italië enzovoorts.

Maar nog los van de politiek is het vrijwel onmogelijk

om de voortgang van kandidaat-lidstaten te controleren

in het voldoen aan de verschillende criteria voor lidmaat-

schap, zoals die zijn bedacht in Kopenhagen. Zoals eerder



opgemerkt zijn sommige van deze criteria met elkaar in

conflict. Bijvoorbeeld het overnemen van het sociale- of

milieu-acquis zal het concurrentievermogen van de kandi-

daat-lidstaten eerder verslechteren dan bevorderen.

Andere voorwaarden zijn moeilijk uit te voeren. Er

bestaat bijvoorbeeld geen algemeen aanvaarde manier

om de mate van democratie te meten, wat een van de

basisvoorwaarden is van Kopenhagen. Maar de moeilijk-

ste taak is nog de invoering van de verschillende wetten

en regels te controleren die vallen onder het acquis van

de Unie. Zoals onderzoeken van de huidige EU-lidstaten

laten zien, garandeert de formele overname van het

acquis niet de volledige invoering hiervan. Het feit dat veel

van de voorwaarden van de Europese Unie door lokale

spelers in Centraal- en Oost-Europa worden gezien als

een extern dictaat met weinig oog voor locale gewoon-

ten, traditie, voorkeuren en middelen, suggereert niet

bepaald een coöperatieve houding bij de toekomstige

invoering.

Bovendien leert de ervaring dat pogingen om con-

vergentie tussen de huidige lidstaten te bevorderen op

zijn hoogst de bestaande vormen van divergentie kan

aanpassen en niet in het geheel kan elimineren. Er is geen

enkele reden om aan te nemen dat het convergentiebe-

leid betere resultaten zal opleveren wanneer dit wordt

toegepast op de kandidaat-lidstaten in Oost-Europa. In

een recent onderzoek naar de invloed van het EU-beleid

en de EU-wetgeving op de lidstaten concludeerde

Adrienne Héritier: ‘De procesmodellen en beleidsuit-

komsten van Europeanisering zijn niet uniform geweest

in alle lidstaten en reflecteren noch de duidelijk gedefi-

nieerde wil van een “verenigde supranationale actor”,

noch een sterke probleemoplossende rationaliteit, die

zichzelf “automatisch” oplegt, om de algemene efficiën-

tie van Europese beleidsbeslissingen te vergroten, in de

context van een transnationale interdependentie van

beleidsproblemen. In plaats daarvan is de politieke reali-

teit van de Europese besluitvorming “rommelig” voor

zover zij ongelijk is tussen beleidsgebieden en lidstaten,

omslachtig, en onderworpen aan de dynamiek van bin-

nenlandse politiek met haar eigen logica. Het gevolg hier-

van is dat de uitkomsten van de Europese besluitvorming

de neiging hebben om gevarieerder te zijn dan men zou

verwachten en dat simplistische verklaringen van door
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Europa geïnduceerde veranderingen is uitgesloten.’

Deze passage duidt erop dat divergentie een norma-

le gang van zaken is binnen de Europese Unie, ongeacht

alle pogingen tot harmonisatie. Er is dan ook geen enke-

le reden om divergentie te demoniseren. Immers, diver-

gentie kan ook ‘pluralisme’ genoemd worden en dit is

Europa’s grootste historische en culturele waarde.

Divergentie is ook een voorwaarde voor efficiëntie in de

moderne wereld, omdat alleen hoogst gediversifieerde

en pluralistische samenlevingen, die handelen in een

complex web van institutionele afspraken, succesvol

kunnen zijn in de moderne wereldmarkt. Het besluitvor-

mingssysteem met 15 of meer verschillende leden is

inderdaad omslachtig, maar de ervaring leert dat de lid-

staten normaal gesproken in staat zijn om verschillende

‘vluchtwegen’ en kansen te creëren om patstellingen te

voorkomen. En zelfs als diversiteit een probleem is kan

hier vaak beter mee worden omgegaan op het nationale,

regionale, globale of lokale niveau dan op Europees

niveau.

Europese eenheid door een steeds sterkere fusie,

cohesie en convergentie was nooit een einddoel van de

integratie. In het uiterste geval zou zo’n doel leiden tot

het creëren van een ‘Orwelliaanse’ staat die niet alleen

totalitair is, maar ook inefficiënt. Dit is met name rele-

vant in de context van oostwaartse uitbreiding. Het Sov-

jet-systeem stortte immers vooral in elkaar doordat zijn

homogeniseringbeleid niet in staat was om lokale diver-

gentie te tolereren. Homogeniserende tendensen in het

Europese integratieproces hebben het noodzakelijk

gemaakt voor de Unie om de concepten van subsidiari-

teit en flexibiliteit te ontwikkelen en te ‘legaliseren’. Maar

het subsidiariteitsdiscours is amper toegepast op de

kwestie van oostwaartse uitbreiding. Aandringen op

totale convergentie met EU-normen en reguleringen is

hier nog steeds het heersende discours, niet alleen wat

betreft tactiek, maar ook wat betreft strategische over-

wegingen. Dit is verkeerd in zowel normatieve als in

praktische zin. Alle leden van de Unie zouden het over-

eengekomen juridisch raamwerk moeten respecteren,

maar dit vormt geen rechtvaardiging voor de obsessieve

zoektocht naar steeds verdere convergentie.



H E T B O UWEN V A N E E N

E U R O P E S E S U P E R S T A A T

Inspanningen om een grotere convergentie in de uitge-

breide Europese Unie te verzekeren hangen nauw samen

met een socialistische vorm van étatisme. Zij die openlijk

of in het geheim de ambitie hebben om een Europese

federatie te bouwen, wijzen op het feit dat het historisch

proces van staatsvorming als gevolg van het Verdrag van

Westfalen, voor een groot deel bepaald werd door de

mate waarin staten overlap konden verzekeren tussen

de administratieve en militaire grenzen, culturele gebrui-

ken en de grenzen van de markt. En dus geloven de

vrienden van een moderne Europese staat dat Europese

integratie niet alleen zou moeten zijn gericht op meer

convergentie op verschillende functionele gebieden,

maar ook binnen een gegeven territorium. Daardoor zijn

zij fel tegenstander van het concept van een Unie die in

concentrische cirkels en volgens verschillende geometri-

sche patronen beweegt, als gevolg van verschillende uit-

zonderingsregelingen die de individuele lidstaten bedon-

gen hebben op het gebied van buitenlands, monetair en

sociaal beleid. Bovendien beklemtonen zij altijd de staat

en diens institutionele structuren in plaats van de natie,

politiek of markten. Met andere woorden, institutionele

maakbaarheid in plaats van culturele en economische

factoren zijn van primair belang voor étatisten. Zoals een

prominente Hongaarse academicus, Laszlo Bruszt het

stelde in de economische context: ‘Hoewel het nooit is

geformuleerd in het kader van een alomvattende blauw-

druk was het bericht van Brussel minstens even duide-

lijk: het creëren van markten gaat over het herscheppen

van de staat, over her-regulering van relaties tussen eco-

nomische actoren en over her-institutionalisering van de

economie.’

Étatisten staan erop dat de Unie meer verantwoor-

delijkheden moet krijgen ten aanzien van alle lidstaten op

het gebied van markt, geld, veiligheid en solidariteit. Uit-

eindelijk zou de Unie één centrale overheid moeten heb-

ben die het gezag heeft over één bepaald territorium met

duidelijke grenzen, één gemeenschappelijk Europees leger

en politiemacht, één Europees burgerschap, één gemeen-

schappelijke markt en één gemeenschappelijk sociaal

beleid.

Het uitbreidingsbeleid wordt duidelijk gestuurd door
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dit étatistische paradigma. De kandidaat-lidstaten wordt

niet toegestaan om soortgelijke uitzonderingsregelingen

te hebben als sommige huidige lidstaten. Hun structuren

en beleid moeten convergeren met dat van de Unie. Hun

contacten met de buitenwereld moeten zich conforme-

ren aan de lijn die is uitgestippeld door de Europese fede-

ratie. Zij zouden moeten toetreden tot het Europese

leger in wording, hun externe grenzen moeten verster-

ken overeenkomstig de blauwdruk van Schengen en op

termijn ook de Europese munteenheid moeten overne-

men.

Étatisten negeren voor een groot deel het feit dat

sommige van deze oplossingen niet bepaald passen in de

lokale situatie van de kandidaten en vaak in gaan tegen de

wensen van het lokale electoraat.

Het wordt echter steeds duidelijker dat het étatisti-

sche project weinig kans heeft om ingevoerd te worden

na de oostwaartse uitbreiding. Zoals eerder werd opge-

merkt, zou uitbreiding tot een grotere diversiteit in de

Unie leiden die moeilijk in een paar jaar, of zelf een paar

decennia, substantieel zou kunnen worden verminderd.

Om dezelfde reden is het vrijwel onmogelijk voor de

Unie om convergentie binnen haar verschillende functio-

nele gebieden te behouden, laat staat te versterken.

Als zij zijn toegelaten, zullen nieuwe lidstaten ook

geneigd zijn om een aantal basispijlers van het étatistische

project te saboteren. Polen wordt bijvoorbeeld al een

potentieel Amerikaans Trojaans Paard genoemd in de uit-

breiding van de Unie, vanwege zijn stilzwijgende weerzin

om het European Security and Defense Policy (ESDP) te

omarmen. Maar van Polen en andere landen in de regio

kan ook moeilijk verwacht worden dat zij hun vitale vei-

ligheidsbelangen opofferen op het altaar van een étatis-

tisch project.Voor hen is de notie van territoriale verde-

diging nog steeds het meest belangrijk en de nieuw gebo-

ren ESDP kan de NAVO amper vervangen in het leveren

van een dergelijke verdediging.

Noch ook zijn nieuwe leden van Oost-Europa ge-

neigd om een harde externe grens in te stellen en te

onderhouden, zoals dat wordt voorgesteld door het

Schengen-regime en de Westfaalse notie van een staat.

Dit is omdat zo’n harde grens intensieve, grensoverschrij-

dende contacten tussen mensen van dezelfde nationali-

teit zou frustreren, bloeiende economische betrekkingen
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C O N C L U S I E S : L E V E N I N

E E N L I B E R A A L E U R O P A

Leven in een uitgebreide Europese Unie naar liberale

principes wordt door socialistisch ingestelde toeschou-

wers gezien als een nachtmerrie. Ze zien een zwakke

Europese staat, die niet in staat is om een pan-Europese

convergentie te scheppen, als een recept voor anarchie

en stagnatie. Maar ik heb in dit artikel beargumenteerd

dat het tegenovergestelde het geval lijkt te zijn. De visie

van een ‘ever closer Union’ waarbij een voorzichtig

beleid van ‘conditionele toelating’ wordt gevoerd ten

opzichte van de Oost-Europese buren is grotendeels

utopisch. Divergentie zou meer een zegening kunnen zijn

dan een vloek. En de notie van een soevereine, territori-

aal en centraal geregeerde Europese staat lijkt in strijd te

zijn met de post-Sovjet en post-moderne realiteit van

vandaag. Uitbreiding en niet het scheppen van een Euro-

pese staat is, in mijn ogen, de sleutel tot de welvaart en

vrede van de Europese Unie. Een uitgebreide Europese

Unie kan weliswaar meer gediversifieerd, complex en

heilzaam zijn, maar het betekent niet dat zij noodzakelijk

minder veilig, efficiënt en innovatief zal zijn. We moeten

kijken naar een alternatief voor absolute soevereiniteit,

naar manieren om om te gaan met overlappende autori-

teiten en naar een nieuw systeem van sociale rechtvaar-

digheid. Liberale ideeën zouden als een goed aankno-

pingspunt kunnen dienen om dat doel te bereiken.

Prof.dr. J. Zielonka is verbonden aan het Europees Universitair

Instituut in Florence en aan de Universiteit Leiden.

als gevolg van deze contacten zou inperken, verschillende

juridische problemen zou creëren en etnische conflicten

zou aanwakkeren. Vooral in de Balkan wordt het beleid

van het respecteren van elkaars grenzen, maar ze relatief

open houden voor hen die aan de ‘verkeerde kant’ hier-

van wonen, gezien als de enige oplossing om verdere

etnische zuivering en bloedvergieten te voorkomen. De

dreiging van een etnisch conflict is niet zo direct in Oost-

en Centraal-Europa, maar de meeste landen in die regio

worden geconfronteerd met duizenden, zo niet miljoe-

nen mensen van dezelfde nationaliteit, die gescheiden

worden door de bestaande grenzen. Het probleem van

de Russische minderheden in Estland en Letland en het

probleem van de Hongaarse minderheden in Roemenië,

Slowakije, Servië en de Oekraïne lijken het meest acuut

in deze context.

De bedoeling van dit alles is niet om te suggereren

dat de uitgebreide Europese Unie geen duidelijke grenzen

of een bepaalde vorm van gemeenschappelijke verdedi-

ging zou moeten hebben. De bedoeling is alleen om te

stellen dat de Europese Unie na de uitbreiding nauwelijks

zal lijken op een Europese superstaat. Het étatistische

model is gericht op het concentreren van macht, hiërar-

chie, soevereiniteit, op een duidelijk omschreven identi-

teit en op vaste en relatief harde grenzen. Maar in de uit-

gebreide Europese Unie zullen er veeleer overlappende

autoriteiten bestaan, verdeelde soevereiniteit, gediversi-

fieerde institutionele arrangementen, verschillende iden-

titeiten en zachte grenszones die voortdurend worden

aangepast. Kortom: de uitgebreide Unie zal dichter bij het

liberale dan bij het socialistische ideaal liggen, ongeacht

het initiële ontwerp dat richtinggevend was voor het uit-

breidingsbeleid.
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V E R D E D I G E R V A N D E
M A A T S C H A P P I J
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M A R K V E R H E I J E N
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‘Een mens behoort als een schaduw te komen en

te gaan en het oordeel ligt slechts, indien de

betrokkene iets van enig belang presteerde, bij

zijn geschiedschrijving.’.1 Met deze woorden uit

zijn afscheidsbrief eindigde het bijna twintig jaar

durend lidmaatschap van Harm van Riel als lid

van de Eerste Kamer der Staten Generaal. In de

periode tussen zijn komen en gaan in de Neder-

landse politiek fungeerde Van Riel echter aller-

minst in de schaduw. Hij gaf de VVD en de

Nederlandse politiek een bepaalde levendigheid

die zij sindsdien ontberen. Hoe men hem ook

beoordeelt, over een ding is vrijwel iedereen het

eens: hij was in al zijn facetten een opmerkelijk

en interessant figuur. In zijn column in NRC-Han-

delsblad noemt J.L. Heldring Van Riel zelfs de

meest interessante politicus tot Bolkestein.2

Maar het lot van vele interessante en de meeste

oninteressante figuren is dat ze binnen afzienba-

re tijd in de vergetelheid dreigen te geraken.

Jarenlang vormde deze VVD-voorman een van de con-

stanten binnen deVVD zonder zich werkelijk in het cen-

trum van de (uitvoerende) macht te bevinden. Een

gewenst ministerschap heeft er, door zijn opstelling en

zijn relatie met partijgenoten als prof. Oud, voor Van

Riel nooit ingezeten. Dit wil echter niet zeggen dat Van

Riel geen belangrijke positie innam binnen deVVD. In dit

artikel zal besproken worden op welke wijze Van Riel

aankeek tegen de ontwikkelingen in Nederland in de

roerige jaren zestig en zeventig en hoe hij zich daarbij

als politicus opstelde. Op die manier trachten we de

basis van het politieke denken van Van Riel bloot te leg-

gen.

N A T I O N A A L D E N K E N

Het verdedigen van onze samenleving diende in de eerste

plaats op internationaal niveau te gebeuren. Een interna-

tionale analyse ging dan ook noodzakelijkerwijs vooraf

aan het binnenlands beleid. Daar was immers ook de

grootste bedreiging, een communistische wereldhegemo-

nie, gelegen. Middels een strenge machtspolitieke analyse

diende het Westen, inclusief Nederland, zich te ‘wapenen’

tegen het expansionistische communistisch-staatkundige

gevaar. Daartoe diende het Westen nauw samen te wer-

ken onder de vlag van de NAVO, met deVerenigde Staten

voorop. Een Pax Americana was een bittere noodzaak.3

In het binnenlands beleid diende men volgensVan Riel

in sterke mate rekening te houden met de internationale

situatie. Het gevaar van een communistische-staatkundige

wereldhegemonie zorgde ervoor dat de beleidslijnen in

Nederland in sterke mate reeds vastlagen. Het te voeren

binnenlands beleid kon zich zodoende, om met Joop den

Uyl te spreken, slechts afspelen binnen smalle marges.

Een van de meest effectieve wapens tegen het com-

munistische gevaar was het bewaren van de eenheid in

het Westen. Deze eenheid moest men echter ook binnen

de afzonderlijke landen zien te behouden. In de loop van

de jaren zestig kwam deze volgens Van Riel broodnodige

eenheid in Nederland echter in toenemende mate onder

druk te staan. Dit was echter geen exclusief Nederlands

fenomeen. In diverse westerse landen begonnen met

name jongeren te ageren tegen het maatschappelijk sys-

teem en de heersende machtsstructuren. De traditionele



bindingen die er in Nederland in de verzuilde samenle-

ving bestonden waren aan hevige slijtage onderhevig.4

Van Riel zag deze ontwikkelingen met lede ogen aan.

‘Nederland raakte [vanaf de jaren zestig, mv] in een toe-

stand van verval, op zijn minst moreel gesproken’, zo con-

stateerde hij in 1972 terugkijkend op de jaren die daaraan

voorafgingen.5 Om de samenleving niet uiteen te laten

vallen was het volgensVan Riel zaak op zoek te gaan naar

nieuwe bindende elementen. Deze nieuwe binding was

volgens hem broodnodig, anders liep het onvermijdelijk

fout.6 De nieuwe binding moest, paradoxaal genoeg, ge-

vonden worden in de strijd tegen het de maatschappij-

ontbindende elementen. In de eerste plaats was dat

natuurlijk het communistische gevaar uit het Oosten.

Minstens net zo gevaarlijk waren echter de maat-

schappij-ontbindende elementen in ons eigen land. Ook

in ons eigen land diende men te kiezen: vóór of tégen het

Westen! Vóór het Westen, hetgeen ook betekende vóór

het voortbestaan van Nederland in zijn huidige vorm, ver-

eiste een bepaalde manier van denken: nationaal denken.

Zo keerde hij zich keer op keer tegen personen die zich

onnationaal gedroegen en opstelden. Wat Van Riel met

het begrip ‘onnationaal’ bedoelde maakte hij in 1970 dui-

delijk: ‘Het heeft geen andere pretentie dan het woord

“progressief”’.7 De norm die volgens Van Riel gold voor

nationaal gedrag was ‘(…) het innemen van een zodanige

houding, dat daardoor de continuïteit van Nederland in

een bepaalde Westeuropees-Atlantische verhouding

geheel verzekerd blijft’.8 Een van de zaken die daarbij niet

paste was het toestaan van een ‘permissive society’. Over

deze ontwikkeling heeft Van Riel zich veelvuldig uitgela-

ten. ‘We gaan de kant op van een “permissive society”

waarin een ieder zegt wat hij denkt. Dat is als liberaal wel

mijn ideaal maar het is alleen te verwezenlijken in inter-

nationaal verband’.9 Hij was van mening dat een dergelij-

ke maatschappij waarin een maximum aan vrijheid be-

staat idealiter zou moeten kunnen bestaan.Voor een libe-

raal zou dit zelfs het uitgangspunt moeten zijn. Het was

echter alleen mogelijk wanneer iedereen, de gehele

wereld, eraan meedeed, hetgeen in de Koude-Oorlogs-

situatie absoluut onmogelijk was. In de toen gegeven situ-

atie zou het volgensVan Riel alleen maar de Russen en de

Chinezen in de kaart spelen.10 Het was in de gegeven situ-

atie dan ook eenvoudigweg niet mogelijk meer vrijheid te
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wensen. Het tegendeel was volgensVan Riel eerder waar:

‘De algemene maatschappelijke tendens gaat zeker eer-

der in de richting van een straffer geordende, autocra-

tisch geregeerde samenleving, gelet op (…) de buiten-

landse druk, dan in de richting van een samenleving met

aanzienlijk meer vrijheden’.11

Uit bovenstaand citaat volgt dat men volgensVan Riel

‘uit bittere noodzaak’ uit diende te gaan van de bestaande

samenleving. In de gegeven internationale situatie kon het

eenvoudigweg niet anders. Wanneer de critici van de

samenleving immers doorgingen betekende dat, dat er

binnen enkele jaren in het geheel geen vrijheid meer

bestond.12 Om de vrijheid op lange termijn te behouden

was het dus nodig om haar te beperken. Kritiek op de

bestaande samenleving en orde kon hij voor een deel dan

ook slechts begrijpen als komende van elementen uit

onze samenleving die een Russische hegemonie over

Europa niet zouden afwijzen, en zelfs bewust daarop anti-

cipeerden.13 De samenleving zou zich het volgende daar-

bij goed moeten realiseren: ‘Rode en halfrode dwinge-

landen dringen hun mening straks op, als wij hun die kans

laten’.14

Een dergelijke linkse staatsgreep c.q. hegemonie was

toch wel het ergste dat Van Riel zich voor kon stellen.

Met name linkse staatgrepen waren desastreus, daar zij

de tendentie hadden de bestaande orde en machts- en

inkomensverdeling geheel overhoop te halen daar waar

rechtse machtsgrepen deze doorgaans zoveel mogelijk

trachtten te handhaven.

H E T G E Z A G H E R S T E L L E N

In zijn studie Nieuw Babylon in aanbouw verdedigt Kenne-

dy de stelling dat het niet de provo’s en de hippies, maar

juist de gezagsdragers waren die het buitengewoon libe-

rale en progressieve klimaat en daarmee de fluwele cultu-

rele revolutie in Nederland mogelijk hebben gemaakt.‘De

belangrijkste brengers van de vernieuwing waren dus

mensen van wie omvangrijke veranderingen het minst

werd verwacht’.16 Ook dit zagVan Riel met lede ogen aan.

In elk geval had hij een hele andere opstelling gekozen.

‘Gezag is als een mythe. Men ziet het niet graag afbre-

ken. Het gezag verzwakt zichzelf indien het zich laat

afbreken’, zo sprakVan Riel in 1970.17 Het onderwerp van

recht en orde keerde dan ook veelvuldig terug in zijn



betogen. Een samenleving kon het niet stellen zonder een

sterk gezag. Men diende volgensVan Riel dan ook hard op

te treden tegen gezagsondermijnende elementen in onze

samenleving.‘Ik zou het gezag direct herstellen’, aldusVan

Riel in 1966 in een interview met Vrij Nederland.18 Dit

gebeurde volgens hem echter veel te weinig. In 1968

sprak hij in dat verband van een gezagscrisis.19 Op deze

door de ‘vijanden der bestaande samenleving’ veroor-

zaakte gezagscrisis werd volgensVan Riel echter op volle-

dige inadequate wijze door de gezagsdragers gere-

ageerd.20 Dit kwam mede doordat ‘die bovenlaag (…) dui-

delijk in zijn morele structuur [is] aangetast’, zo zei hij in

1970.21 Hard ingrijpen kwam volgens Van Riel ook tege-

moet aan de wensen van de massa.22

De Franse filosoof/historicus Taine (1828-1893) stel-

de reeds dat revoluties niet voortkwamen uit de passies

en de moed van een groepje revolutionairen maar uit de

lafheid van de machthebbers.Van Riel was het hier hart-

grondig mee eens. Zelf gaf hij in 1972 daarvan een voor-

beeld uit de Nederlandse geschiedenis: ‘Evenals in

November 1918 is de traagheid der autoriteiten sympto-

matisch belangwekkender dan wat onze anarchisten op

touw zetten’.23 Hij was van mening dat ‘verstoringen van

rust en orde te allen tijde door de overheid behoren te

worden geweerd’.24 Zacht optreden tegen de maatschap-

pij-ontbindende elementen beantwoordde volgens Van

Riel ook absoluut niet aan de wens van het merendeel

van de bevolking.25 Op dit punt waren de grenzen van het

pacificatiemodel bereikt: ‘Het snel voortschrijdend ver-

rottingsproces binnen Nederland maakt (…) wel duide-

lijk dat de grenzen van wat met een voorzichtig compro-

missoir beleid te bereiken is benaderd zo niet overschre-

den zijn. Niemand weet meer waar men zich aan te hou-

den heeft’.26 Van Riel: ‘Als je er behoefte aan hebt met

zo’n wazige blik rond te lopen en met de haren over de

schouders wapperend (…) en je liefdesleven niet houden

kan waar het behoort: thuis, dan maak je dat de mensen

je niet meer serieus nemen’.27 Voortdurend deed hij zijn

uiterste best om de maatschappij-ontbinders te diskwali-

ficeren, iets waarin hij ook zeer creatief was. Hij zat nooit

verlegen om een nieuwe beeldspraak of een adjectief

waar hij natuurlijk ook zijn positie als een soort ‘anti-

christ’ bij de betreffende groepen aan te danken had.Voor

weer anderen maakten juist deze kwaliteiten hem tot
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een genot om naar te luisteren.28

D E ZW I J G E N D E M E E R D E R H E I D

In een artikel over honderd jaar liberale partijvorming in

Nederland maakt M. Zwart aangaande de geschiedenis

van de VVD een onderscheid tussen twee invloedrijke

stromingen: hetVan Rielisme en Geertsemanie.29 De stro-

mingen hebben betrekking op de voormannen Geertse-

ma enVan Riel die in de jaren zestig en begin jaren zeven-

tig met zijn tweeën het politieke gezicht van de VVD

waren. Beide stromingen waren echter ook voor en na

die periode te herkennen binnen deVVD. Het voornaam-

ste verschil tussen beide ligt volgens Zwart in de priori-

teit tussen macht en idealen. ‘Bij Van Rielisme staat het

kunnen uitoefenen van macht voorop. (..) Zoveel mogelijk

zetels in de kamer en deelname aan de regering. Om

deze macht te bereiken wordt het noodzakelijk geacht

om het liberale gedachtegoed te snoeien: slechts enkele

hoofddoelstellingen (sociaal-economisch beleid, defensie)

moeten worden gewaarborgd’.30

Bij de ‘geertsemanie’ waren het daarentegen in de

eerste plaats de liberale principes en beginselen die lei-

draad dienden te zijn voor het praktisch politieke hande-

len. Ook Geertsema, fractievoorzitter van de VVD in de

Tweede Kamer van 1963 tot 1971, lijkt het eens te zijn

met dit onderscheid:‘Van Riel dacht sterk electoraal en ik

heb altijd gepleit voor het naar buiten brengen van een zo

zuiver mogelijk liberaal beginsel’.31 Later stelde Geertse-

ma het als volgt: ‘Van Riel dacht in zetels. Het kon hem

niet schelen of een uitspraak in overeenstemming met

het liberalisme was of niet. “De mensen willen het graag

horen en het levert stemmen op” zei-ie dan’.32 Dit hangt

nauw samen met het etiket ‘conservatief’ dat Van Riel zo

dikwijls kreeg en krijgt toebedeeld.

Daar waar iemand als Geertsema zich wellicht in de

eerste plaats zag als een uitdrager van een ideologie, zag

Van Riel zich mijns inziens in de eerste plaats als een ver-

tegenwoordiger van een bepaalde groep mensen. Hij

wilde in de politiek in de eerste plaats de belangen verte-

genwoordigen van de ‘gewone man’. Van zijn partijleden

verwachtte hij dan ook een ‘concentratie op de gewone

man en zijn verlangens’.33 ‘Wij vechten voor de samenle-

ving van de gewone man en in die zin zijn wij [de VVD,

mv] meer een volkspartij dan wie dan ook’, aldusVan Riel



in 1970.34 In dat licht is ook het respect en waardering

vanVan Riel voor Hans Wiegel, partijleider van deVVD in

de laatste jaren van Van Riels carrière, te begrijpen. Van

Riel en Wiegel hadden als fractievoorzitters van respec-

tievelijk Eerste en Tweede Kamer dan ook een uitsteken-

de relatie hetgeen bij Van Riel in het verleden wel eens

anders was geweest. Wellicht waren deze gedeelde

opvatting, tezamen met de goede relatie met partijvoor-

zitter Haya van Someren, de belangrijke factoren die het

succes van de VVD in de jaren ‘70 en de omvorming van

de VVD tot een echte volkspartij mogelijk maakten.

Van Riel was ervan overtuigd dat de overgrote meer-

derheid van de Nederlanders niet uit waren op grote

veranderingen en vernieuwingen in de samenleving. De

meeste mensen werden volgens hem geregeerd door de

‘wet van de traagheid’: zo min mogelijk veranderingen en

zo veel mogelijk stabiliteit. Hij omschreef deze groep

veelvuldig als de ‘zwijgende meerderheid’.35 Een meerder-

heid die volgens hem zich in potentie tot de VVD zou

kunnen wenden. Deze grote groep mensen had een

plaats en een positie gevonden in de bestaande samenle-

ving.‘De burgerij vraagt om vertegenwoordiging’. 36

MACH T E N I N V L O E D

De verdeling van de macht in ons land, waarbij de macht

voor een groot deel was gelegen bij de elite, was een van

de grote kritiekpunten van de vernieuwingsbewegingen.

VoorVan Riel was deze verdeling in beginsel echter volle-

dig acceptabel. Geen enkele maatschappij kan zonder eli-

tes. Iets dergelijks kunstmatig tegenhouden was voor Van

Riel een gruwel.Veelvuldig hamerde hij er dan ook op dat

nivellering van mensen en hun capaciteiten, bijvoorbeeld

door het gelijkschakelen van het onderwijs door middel

van de Mammoetwet, slechts een nivellering betekende

‘(…) in de richting van middelmatig begaafde groepen’.37

‘De huidige politiek (…) is er één, die er op uit is om de

matig begaafden op allerlei manieren te bevoordelen ten

koste van de begaafden’, zo stelde van Riel in 1965.38 Het

bestaan van elites was voor Van Riel geenszins in strijd

met het democratisch principe. Democratie houdt

immers ook pluriformiteit in en dus automatisch ook

ongelijkheid. Ook in economische zin. ‘De ongelijkheid in

hersens in ijver en in ondernemingslust, behoort zich te

uiten in verschillen in inkomensniveau’, zolang de gelijk-
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waardigheid van personen maar blijft bestaan.39

Ofwel: de macht moet voor een groot deel liggen bij

hen die zorgen voor de economische groei.40 Middels

eigen verdienste diende men zijn of haar positie in de

maatschappij te verdienen. Het verschil met de sociaal-

democraten en socialisten was dan ook het verschil van

‘de prestatiemaatschappij contra de maatschappij van het

makkelijke leven’.41

Deze verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen

kansen en positie was hetgeen de mensen binnen deVVD

aan elkaar verbond. Het was ‘het gevoel, dat iedere pro-

motie in wezen van eigen inspanning afhangt en ook

behoort af te hangen, niet van collectieve acties via de

stembus of van herverdeling van het nationale inkomen in

grovere vorm, wat ik wel eens het nationale cadeaustelsel

heb genoemd, of van vakbondsdwang’.42 Van Riel had van-

wege deze gedeelde opvattingen ook een zeer sterke

binding met de VVD maar vooral met de groepssenti-

menten die leefden binnen de partij. Een politieke partij

was voor hem dan ook niet in de eerste plaats een ideo-

logische groepering. Een partij was voornamelijk een

sociaal-bepaalde groep.43 Een partij was veeleer een

groep mensen met hetzelfde levensgevoel en emoties op

maatschappelijk gebied. De politieke keuze van mensen

werd volgens Van Riel dan ook niet bepaald op basis van

ideologie en was nauwelijks rationeel bepaald.44

C ON C L U S I E

‘Wie laat zich gaarne indelen bij conservatieve elemen-

ten? Er zijn er die misschien nog liever beschuldigd zou-

den worden van brandstichting’, zo sprak Nolens in 1918

in de Tweede Kamer. Ook Van Riel wilde absoluut niet

conservatief worden genoemd. Het liefst liet hij zich tooi-

en met het etiket ‘liberaal’. Een dergelijke kwalificatie

moet echter wel verdiend worden, en of dat bij Van Riel

het geval was is maar zeer de vraag.Wellicht moeten we

na het voorgaande tot de conclusie komen datVan Riel in

de eerste plaats een pragmaticus en anti-ideoloog was. In

de eerste plaats een vertegenwoordiger van een bepaal-

de groep mensen.Verdediger van de maatschappij en de

vrijheid van het Westen. In dat licht kunnen we wellicht

ook zijn eigen opmerking als trad hij in de voetsporen

van de grote Thorbecke beter begrijpen. Immers, zoals

ook de historicus Boogman opmerkte, was ook de grote



‘Thor’ wars van iedere vorm van ideologisch vuurwerk.46

Het behoud van een soeverein Nederland met de

bestaande maatschappelijk orde en sociaal-economische

verhoudingen was het essentiële thema in het politieke

denken vanVan Riel. Hij was een echte verdediger van de

maatschappij. Dit vereiste in de eerste plaats een daad-

krachtige houding tégen het socialisme, tégen onnationa-

le elementen, tégen bedreigingen van buitenaf en tégen

een vervlakking op alle fronten. Dat was immers de

grootste bedreiging, zowel nationaal als internationaal.

Dit was als het ware de opdracht dieVan Riel zich gesteld

had. Een dergelijk doel vereist natuurlijk een bepaalde

aanpak. Dit kon volgens hem slechts een pragmatische,

opportunistische aanpak zijn. Met een eenzijdige focus op

een ideologie kon je immers eenvoudig het doel voorbij

schieten.

Op binnenlands gebied had de internationale strijd

tegen het communisme grote gevolgen. Op binnenlands

gebied diende men alles in het werk te stellen om de een-

heid te bewaren. Een eenheid die broodnodig was om

onszelf, naast het militaire terrein, ook op moreel gebied

te kunnen verdedigen tegen maatschappij-ontbindende

invloeden uit het binnen- en buitenland. Het doel heiligde

daarbij vele middelen. Daar de meest wezenlijke tegen-

stelling in de samenleving de tegenstelling socialistisch

versus niet-socialistisch was, diende al hetgeen behoorde

tot de laatste categorie zich te verenigen. In concreto

betekende dit een fusie, of in ieder geval een permanente

samenwerking met de christen-democraten.

Om Van Riel goed te kunnen typeren moeten we het

wellicht ergens anders zoeken dan in de begrippen ‘libe-

raal’ en ‘conservatief’.Wellicht kunnen we dan beter aan-

sluiten bij Van Riel als zijnde een vertegenwoordiger van

bepaalde groepen. Groepen die hun plaats in de samenle-

ving hebben gevonden. Hij heeft, zoals Bruggeman stelt in

het ‘slotwoord’ bij Van Riels studie naar het liberalisme in

de 19e eeuw, in zijn carrière positie gekozen ‘ten gunste

der wezenlijk productieven, ijverigen, begaafden, alsmede

van het kapitalistische stelsel’.47

Hoe men Van Riel uiteindelijk ook beoordeelt, een

ding staat vast: het was een opmerkelijke verschijning die

de politiek op vele momenten iets interessanter, iets leu-

ker en iets boeiender maakte. Uiteindelijk is hij nooit in

een invloedrijke politieke functie terechtgekomen waar
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hij zijn ideeën ook werkelijk in beleid en daden kon

omzetten.Van Riel wist waarschijnlijk wel dat zijn favorie-

te tijd, de 19e eeuw, eigenlijk reeds voorbij was toen zijn

leven en carrière begonnen. Hij had als het ware zijn

eeuw gemist. De overeenkomsten met de 19e-eeuwse

mentaliteit, manier van politiek voeren en politici waren

dan ook groot.

Ook al is hij uiteindelijk wat betreft invloed op het

liberalisme in Nederland geen G.K. van Hogendorp,Thor-

becke, Cort van der Linden,Wiegel of Bolkestein geble-

ken, zijn denkbeelden en verdiensten voor de Nederland-

se politiek en voor de VVD mogen zeker niet vergeten

worden. Misschien mist de Nederlandse politiek heden

ten dage wel een Van Riel; een man die zegt waar het op

staat en in duidelijke woorden spreekt tot ‘de burgerij’.
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