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In de media veroorzaakte de opheffing van Vlunschrift heel wat meer op
schudding dan in de PvdA zelf. Dat is niet verwonderlijk, want de over
grate meerderheid van de partijleden kreeg dit medium nooit onder 
ogen. De laatste keer dat ik het aantal betalende abonnees probeerde na 
te gaan waren dater 2oo. Gratis was het te lezen via email en internet. 
Het langs deze weg lezen van zelfs zo' n dun tijdschriftje als Vluaschrift is 
echter een uiterst onaangename (en allesbehalve gratis) tijdpassering. 
N og afgezien van het feit dat een groot dee! van het ledenbestand van de 
PvdA niet over de middelen beschikt om dat te doen en een ander deel 
- ik tel me zelf- ervoor past om langs zo' n omslachtige weg te komen 
aan wat toch niet anders was dan een inferieure en oninteressante vorm 
van pseudo-journalistiek. 

Uit het laatste nummer blijkt hoezeer het een medium van en voor 
partijbonzen en -bonzinnen moet zijn geweest, die zo met een 'ge
durfde mening' de krant van maandag hoopten te halen. Volgens het 
omgekeerde profijtbeginsel, zo constateerde R. Bouwman eerder in 
s&_o, draaiden de partijleden die 'Vlugschrift' niet wensten te ontvan
gen, echter voor de kosten op. 

Inmiddels is het ruim tien jaar geleden dat de PvdA ophield te be
schikken over een algemeen en onafhankelijk geredigeerd informatie
en opinieblad. Dit is precies de periode waarin opeenvolgende partij 
leidingen de 'vernieuwing' proclameren, roepen dat de partij 'opener' 
moet worden en dat 'het debat' een centrale plaats in moet nemen. 

Het meest voor de hand liggende instrument voor debat en infor
matie is een serieus en onafhankelijk geredigeerd tijdschrift dat aile 
leden onder ogen komt. Maar dat is er niet meer, sinds het afschaffen 
van de onafhankelijke redactie van Voorwaarts in 1 9 89. Sindsdien kent de 
PvdA een wildgroei aan periodieken. Eerst was er Rood, toen het maga
zine PRO. Maar de voortdurende inmenging van de partijleiding in het 
werk van de redactie, die zonder een statuut dat zijn onafhankelijkheid 
garandeerde was aangesteld, resulteerde in het vertrek van de ene 
hoofdredacteur na de andere, tot PRO teruggebracht was tot een tabloid 
van acht pagina's, met daarin na een tijdje n6g een tabloid van vier 
pagina's, PRO Binnenhtif, waarin in geuren en kleuren de formidabele 
prestaties van 'onze' kamerleden en bewindslieden uit de doeken wor
dengedaan. 

Vroeger had de PvdA een opinieblad dat zo ook heette, Opinie. Op 
het partijcongres van 1969 werd een simpele motie ingediend en aan
genomen: de inhoud van Opinie moest in overeenstemming worden ge
bracht met de titel. Zo'n motie zou op een komend partijcongres in 
eigentijdse bewoordingen gesteld en ingediend kunnen worden 

Het verdwijnen van Vluaschrift is een goede aanleiding om over te 
gaan tot de heruitgave van een opinie- en informatieblad onder on
afhankelijke redactie, waarmee dan ook eindelijk een centrale aanbe
veling uit het reorganisatierapport Een partij om te kiezen ( 1991) zou 
worden uitgevoerd. Een betere besteding voor het kwart miljoen gul
den dat vrijkomt door het opheffen van Vluaschrift valt binnen de PvdA 
niet te verzinnen. Een partijbestuur dat hiertoe besluit, zou eindelijk 
ernst maken met partijvernieuwing. 

In plaats van 
Vlugschrift 

BART TROMP 

Redacteur s 8t.D 

I 
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Denieuwe 
wetsvoorstellen 

Indezomervan 1999werd 
orthodox christelijk Ne
derland opgeschrikt door 
een golf van radicale paarse 
plannen op medisch-et
hisch terrein: het toelaten 
van de abortuspil, het op
rekken van de 24-weken 
grens bij abortus, het ge-

abortus en 
euthanasie 
Willen we dit 

wet. 3 Hoog tijd dus om 
eens nader te kijken naar de 
paarse plannen met abortus 
en euthanasie. 

Twee soorten resulerinB 

nu echt? Vaak wordt gewezen op de 
vele overeenkomsten in de 

bruik van foetussen voor 
politieke besluitvorming 
rond abortus en euthanasie. 

medisch-wetenschappelijk 
onderzoek, het niet Ianger 
strafbaar stellen van eutha
nasie en de mogelijkheid 
van euthanasie voor min
derjarigen. SGP fractie
voorzitter Bas van der 
Vlies sprak zich uit tegen
over een verslaggever van 
NRC Handelsblad: 'Het kabi
net lijkt de laatste restjes 
van de christelijke funda
menten onder onze wetge
ving uit de weg te willen 

MARGO TRAPPENBURG 

Aan de Wet afbreking 
zwangerschap die in 1981 
werd aangenomen ging een 
twintigjarige strijd vooraf. 
Over het precieze begin 
van het euthanasiedebat in 
Nederland verschillen de 
meningen, maar hier en 
daar is al gerefereerd aan 
het 2)-jarig jubileum van 
deze discussie. 4 Beide on
derwerpen bleken hope
laze twistpunten voor co-

jarenlans werden abortus en euthanasie volsens 

verschillende resimes seliberaliseerd: 

via individuele ze!fbeschikkins respectievelijk 

het medisch-prifessioneel resime. 

Sinds de zaak-Chabot is er verwarrinB ontstaan, 

die nu verder aansewakkerd is door de recente 

wetsvoorstellen. Gaat het paarse kabinet als een 

olifant door een zorsvuldis ontworpen 

porseleinkast? 

ruimen. Als dat zo is, is dat een paarse oorlogsver
klaring aan christelijk Nederland. Door de opeen
stapeling van anti-christelijke voorstellen is er bij 
mij iets geknapt. Achter mijn oproep tot discussie zit 
dan ook een stukje emotie.' Van der Vlies kondigde 
aan dat zijn SGP nu overwoog een echte oppositie
partij te worden en het kabinet niet Ianger uit prin
cipe (de overheid is door God gesteld) het voordeel 
van de twijfel te gunnen. 1 De kleine christelijke par
tijen stonden niet aileen in hun kritiek. Het voorstel 
om een verzoek om euthanasie van tieners tegen de 
zin van hun ouders te honoreren werd in veel bre
dere kring afgewezen. Verpleeghuisartsen hadden 
grote aarzelingen bij de uitvoerbaarheid van de 
voorgenomen regels rond levensbeeindiging bij 
wilsonbekwame bejaarden. 2 De Gehandicaptenraad 
toonde zich uiterst bezorgd over de nieuwe plannen 
rond abortus en zag hierin zelfs aanleiding om aan te 
dringen op wijziging van artikel 1 van de Grond-

alities bestaande uit confes
sionele en niet-confessionele partijen. Niettegen
staande de niet-confessionele meerderheid in het 
parlement slaagden de christelijke partijen er tel
kens opnieuw in wetsvoorstellen die men zou kun
nen omschrijven als paars avant I a lettre (het wetsont
werp Lamberts-Roethof uit op het terrein van abor
tus, het wetsontwerp Wessel-Tuinstra op het terrein 
van euthanasie) te blokkeren. De uiteindelijk aange
nomen wetten op beide terreinen worden dikwijls 
aangeduid als typische compromiswetten: de ver
bodsbepalingen ten aanzien van abortus en euthana
sie staan nog steeds in het Wetboek van Strafrecht 
(art. 296 en 293), maar medici die deze handelingen 
verrichten kunnen dat straffeloos doen als zij zich 
houden aan de bepalingen neergelegd in respectie
velijk de Wet afbreking zwangerschap, de richtlijnen 
zoals die zijn ontstaan in de jurisprudentie rond eu
thanasie en de meldingsprocedure in de Wet op de 
lijkbezorging. 

3 
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Er zijn echter ook belangrijke verschillen in de 
gekozen oplossingen voor deze twee medisch-ethi
sche issues en die verschillen springen in het oog bij 
een nadere beschouwing van de nieuw voorgestelde 
regelgeving. 

Voor diegenen die abortus en euthanasie niet 
strafrechtelijk willen verbieden bestaan grofweg 
(abstraherend van mitsen, maren en tussenposities) 
twee manieren om deze kwesties te liberaliseren. Je 
kunt kiezen voor een medisch-professioneel regime 
of voor individuele zelfbeschikking. In het eerste 
geval stel je vast dat abortus en euthanasie toelaat
baar zijn als de arts van mening is dat daar medisch
professioneel bezien goede redenen voor bestaan. In 
het tweede geval verklaar je dat het verzoek van een 
zwangere vrouw respectievelijk de vraag van een lij
dend individu voldoende zijn om zwangerschapsaf
breking en medische hulp bij het sterven te legiti
meren. Uiteraard staan beide regimes niet volledig 
tegenover elkaar. In een medisch-professioneel re
gime speelt de wens van de patient een hele belang
rijke rol en in een zelfbeschikkingsregime behoudt 
de arts op z'n minst de mogelijkheid een verzoek af 
te wijzen en een patient door te verwijzen naar een 
collega. Niettemin is het goed mogelijk om vige
rende reguleringsregimes te typeren als meer van 
het een of meer van het ander en datzelfde geldt voor 
voorgenomen wetswijzigingen. In het navolgende 
zal worden betoogd dat voor abortus en euthanasie 
in Nederland jarenlang verschillende reguleringsre
gimes hebben gegolden en dater in de nieuwe plan
nen merkwaardig genoeg stuivertje wordt gewis
seld. 

Abortus 
Joyce Outshoorn beschrijft in haar proefschrift de 
strijd die voorafging aan de Wet afbreking zwanger
schap. In haar analyse werd de beginfase van deze 
strijd ( 196 3-197 3) gedomineerd door een medisch
professionele kijk op het probleem. Abortus was 

weliswaar strafrechtelijk verboden, maar medici 
waren van oordeel dat zij dit gebod af en toe moch
ten overtreden. Bijvoorbeeld als het Ieven van de 
moeder gevaar liep door de zwangerschap, of als de 
foetus ernstig mismaakt geboren dreigde te worden 
(begin jaren '6o speelde de beruchte Softenon af
faire), maar ook als de psychische gezondheid van de 
vrouw op het spel stond. Outshoorn verhaalt over 
artsen die de oorzaak van een verzoek om abortus 
zochten in 'gezins- en relatiepathologie' en voor wie 
deze verstoorde gezinsstructuur aanleiding was om 
het verzoek te honoreren ('de arts bedenke wel dat 
de zwangere vrouw die haar graviditeit kunstmatig 
verstoord wil zien in menig geval en vooral als ze on
gehuwd is, een ernstig zieke is' of op z'n minst een 
'labiele persoonlijkheid').> Zou abortus in die tijd 
gereguleerd of gelegaliseerd zijn, dan zou men heb
ben gekozen voor een medisch-professioneel re
gime. Volgens de jurist Enschede was daar niet eens 
een wetswijziging voor nodig geweest. Verschil
lende artikelen in het Wetboek van Strafrecht heb
ben een 'ingebouwde medische exceptie', zij gelden 
niet voor artsen zolang zij handel en als arts (het toe
brengen van lichamelijk letsel is strafbaar, maar dat 
geldt niet voor chirurgen die lichamelijk letsel toe
brengen in de context van hun beroep; daar is geen 
wettelijke uitzonderingsbepaling voor nodig). Men 
zou volgens Enschede eenvoudig hebben kunnen 
vaststellen dat deze zelfde redenering van toepassing 
was op het abortusverbod. 6 

Er werd in deze eerste fase van de abortusstrijd 
uiteindelijk echter niets beslist. Geleidelijk werd 
wel de reikwijdte van het begrip medische indicatie 
steeds verder opgerekt: 'Iedereen is psychisch ge
stoord, daar is niet tegen op te aborteren' citeert 
Outshoorn de ontboezeming van een gynaecoloog 
in 19747 . De vrouwenbeweging die zich vanafbegin 
jaren '7 o steeds actiever in de strijd ging mengen zag 
niet veel heil in medisch-professionele regulering 
hoe coulant ook. Zij wenste 'baas in eigen buik' te 

1. Karel Berkhout, 'sG P verontrust over 
houding van paars ' , in: NRC Handelsblad, 
21 juli 1999, p. 2. 

3. Persbericht Gehandicaptenraad. vee! gelezen, vee! besproken boekje 
Medische macht en medische ethiek van 
de hand van J.H. van den Berg. Vgl. J. 
van Holsteyn en M. Trappenburg, Het 
laatste oordeel. Meningen over nieuwe 
vormen van euthanasie, Baarn, Ambo 
1996, p. 24- 25. 

2 . Vgl. bijvoorbeeld B. Keizer, 
'Euthanasie op afstand. Dementie en 
de dood hebben niets met elkaar te 
maken', in: Vrij Nederland, 13 · 11 · 1999 , 
p. 37 en W. Schimmel, 'Arts geen 
technisch uitvoerder. Vragen bij het 
wetsvoorstel euthanasie', in: Medisch 
Contact, jrg . . H. nr. 44, s - •• - •999, pp. 
ISIO · ISI2. 

4· Vgl. bijvoorbeeld J. Legemaate en 
R.J.M. Dillmann, '25 jaar discussie over 
levensbeeindigend handelen door 
artsen', in: J. Legemaate en R.J.M : 
Dillmann, Levensbeiiindigend handelen door 
een arts: tussen norm en praktijk, Bohn 
StafleuVan Loghum, 1998, p. 1-8 . 
Legemaate en Dillmann beschouwen 
het jaar 197 3 en daarmee de 'zaak 
Postma' als het begin van de eutbanasie· 
discussie. Verdedigbaar is ook om het 
debat te Iaten beginnen in 1969 met het 

s. Joyce Outshoorn, De politieke strijd 
rondom de abortuswetgeving in Nederland 
1964-1984, diss. vu, 1986, hfdst. 6, 
m .n. p. I2o- I2I. 

6. Outshoorn, a.w., p. 122. 
7· Outshoorn, a.w., p. q6. 
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zijn en streefde naar vrije abortus op verzoek. Er 
ontstond een abortus-hulpverleningspraktijk buiten 
de reguliere gezondheidszorg om, in speciale abor
tusklinieken, waar de vraag van de vrouw voldoende 
werd geacht om tot abortus over te gaan. 

De vrouwenbeweging heeft grotendeels haar zin 
gekregen. Abortus is in Nederland geliberaliseerd 
volgens het zelfbeschikkingsregime. Toegegeven, de 
tekst van de Wet afbreking zwangerschap neigt nog 
een beetje naar medisch-professionele regulering. 
Abortus is toegestaan 'indien de noodsituatie van de 
vrouw deze onontkoombaar maakt' en de arts ver

king? Ook is gesproken over een vermeende wens 
tot abortus bij met name allochtone vrouwen omdat 
de foetus het 'verkeerde' geslacht zou hebben. Beide 
discussies rijn afgeketst op het reproductieve zelfbe
schikkingsrecht van de zwangere vrouw. Het idee 
dat je een vrouw dwingt een door haar niet (of niet 
Ianger) gewenst kind op de wereld te zetten is, zodra 
het in voile omvang doordringt, geen reele optie 
meer. 9 Zoals Trouw columniste Selma Schepel het 
uitdrukte toen de abortus-discussie in I 997 weer 
oplaaide naar aanleiding van een Zembla-documen
taire die suggereerde dater zo nu en dan 'lichtrinnig' 

richt de handeling slechts 
'indien deze op grond van 
rijn bevindingen verant
woord is te achten'. Bij na
dere beschouwing blijkt 
echter uit de toelichting op 
de wetstekst en uit de ont
wikkeling van de abortus

Het idee dat je een vrouw dwingt 

een door haar niet aewenst kind 

op de wereld te zetten is, zodra 

het in volle omvang doordringt, 

geaborteerd werd: 'Een 
vrouw moet maandenlang 
aanrien hoe haar lichaam 
opzwelt, moet pijn lijden. 
Wie zwangerschap en be
valling aan den lijve onder
vonden heeft, bijt liever 
haar tong af dan een andere 

aeen reele optie meer. 

praktijk dat de verantwoordelijkheid voor de beslis
sing nadrukkelijk bij de vrouw is gelegd. De arts 
client rich er slechts van te vergewissen dat zij een 
weloverwogen keuze heeft gemaakt, 'in het voile 
besef van haar verantwoordelijkheid voor het onge
boren Ieven'. In een recent evaluatierapport gewijd 
aan de Wet afbreking zwangerschap constateert de 
Inspectie voor de volksgezondheid dat artsen hun rol 
vooral dienend opvatten: rij gaan na of de vrouw 
werkelijk een abortus wil, niet of rij in een objecti
veerbare noodtoestand verkeert. 8 

Oat het zelfbeschikkingsrecht ten aanrien van 
zwangerschap en abortus de dominante norm ge
worden is blijkt ook uit het feit dat het na de invoe
ring van de Wet afbreking zwangerschap nooit meer 
is gelukt het recht van de vrouw op abortus in te per
ken. 

De toegenomen mogelijkheden van prenatale 
diagnostiek hebben regelmatig geleid tot discussies 
over het fenomeen van selectieve abortus van gehan
dicapte foetussen . Zou er niet een grens moeten 
worden getrokken tussen zware en lichtere aandoe
ningen waarbij de eerste (syndroom van Down, 
open ruggetje) wei en de tweede (afwijking aan de 
geslachtschromosomen, klompvoetje, hazelip) niet 
zouden mogen resulteren in zwangerschapsafbre-

vrouw zoiets Tegen Haar Zin op te leggen. Heren 
politici, ga toch thuis je eigen vrouw pesten, die 
heeft daar vrijwillig ja op gezegd, en laat vrouwen 
die je verder niet kent met rust.' I 0 

Hoewel abortus op verzoek de dominante norm 
is, is er in artikel 8 2 a van het Wetboek van Strafrecht 
een grens overeind gehouden die het zelfbeschik
kingsrecht van vrouwen inperkt. Als de foetus le
vensvatbaar is kan een voortijdig opgewekte beval
ling worden uitgelegd als een aanval op zijn Ieven. In 
praktijk betekent dit dat artsen na 24 weken zwan
gerschap niet meer aborteren. Het is deze grens die 
ter discussie wordt gesteld in de nieuwe plannen van 
het kabinet. I I De behoefte aan het verleggen van 
deze grens hangt nauw samen met het Nederlandse 
systeem van verloskundige zorg. Anders dan in som
mige andere Ianden wordt in Nederland niet routi
nematig echografisch onderzoek verricht halver
wege de zwangerschap (erg ens tussen week I 8 en 
week 2 o). Verschillende ernstige aandoeningen die 
bij zo 'n standaard echo zouden kunnen worden aan
getoond (men denke aan kinderen met een water
hoofd, een open ruggetje of zonder hersenen) wor
den inN ederland pas aangetroffen als de vrouw van
wege problemen met de zwangerschap (hoge bloed
druk of groeivertraging bij de foetus) alsnog een 

8. Inspectie voor de Gezondheidszorg, 
De WAZ in de praktijk: een onderzoek naar de 
naar de nalevina van de Wet cifbrekina 
zwanaerschap, Rijswijk I 997, p. 44· 

9· Vgl. Hieke Snijders-Borst, 'Het niet
erkende klassieke grondrecht', in: 

I o . Selma Schepel, 'Geen onberninde 
Ievens', in: Trouw, 2J - I-I997, p. I I. 

Nederlands Juristenblad, I 3 april I 98 S, 
PP· 477-483 . 

I I. TK I998-I999, 267I7, nr. I, 
Kabinetsstandpunt late 
zwangerschapsafbreking. 
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echografisch onderzoek ondergaat. Tegen die tijd is 
de wettelijke abortus termijn van 24 weken soms al 
voorbij. De in 1996 ingestelde Overleggroep late 
zwangerschapsafbreking constateerde dat artsen in 
zulke gevallen op verzoek van de zwangere vrouw de 
bevalling soms voortijdig opwekken zodat de foetus 
sterft. (Naar schatting zo'n 120 keer per jaar, vol
gens de Overleggroep). De Overleggroep had be
grip voor de noodsituatie van vrouwen die, gecon
fronteerd met het vooruitzicht dat hun kind kort na 
de geboorte zou sterven of zeer zwaar gehandicapt 
zou blijven, hun zwangerschap niet wilden uitdra
gen en kon het billijken als artsen deze wens hono
reerden. De Overleggroep stelde het volgende 
voor: 

1. Voor baby's die niet levensvatbaar zijn geldt 
art. 8 2a van het Wetboek van Strafrecht simpel
weg niet. Een voortijdig opgewekte bevalling 
kan niet worden be-

krijgt dat haar ongeboren kind een ernstige skeletaf
wijking heeft, en vervolgens verzoekt om de zwan
gerschap te beeindigen. In de huidige situatie heeft 
de gynaecoloog de keuze tussen: het verzoek inwil
ligen en hopen dat het niet uitkomt ofhet verzoek af
wijzen omdat het Wetboek van Strafrecht abortus in 
de 2 6ste week verbiedt. In de nieuwe situatie zou hij 
moeten kiezen tussen: het verzoek inwilligen of zeg
gen dat hij daar medisch-prifessioneel aezien onvol
doende reden voor ziet. Ik ben er in het algemeen 
helemaal voor dat een arts een zelfstandige medisch
professionele verantwoordelijkheid heeft en een pa
tient kan uitleggen dat hij of zij behandeling x of re
cept y niet krijgt omdat daar medisch gezien geen 
reden voor is, maar in het geval van abortus ligt de 
zaak anders. 'Nee, ik leid de bevalling niet in, want u 
bentniet wanhopig genoeg en ik denk dat uw gehan
dicapte kindje een leefbaar Ieven kan leiden, dus u 

schouwd als een aanslag 
op hun Ieven, aangezien 
Ieven voor hen sowieso 
niet mogelijk zal zijn. 
2. Voor zwangere vrou
wen die een baby dragen 
die wellevensvatbaar is, 
maar zeer zwaar gehan
dicapt wordt een me
disch-professioneel re

Dat suaaereert toch een beetje dat de 

Staat aezonde foetussen zonodiB wil 

beschermen teaen lichtzinniae 

beslissinaen van hun moeders, maar 

dat die bescherminB van staatsweae 

aan aehandicapte onaeborenen 

wordt onthouden. 

zult er voor moeten zor
gen', dat is nogal wat om te 
zeggen tegen een vrouw die 
nog 14 weken zwanger
schap voor de boeg heeft. 

Ik denk dat het me
disch-professionele regime 
rond de late zwanger
schapsafbreking in de prak
tijk zal neerkomen op een 
uitbreiding van de beslis

gime in het Ieven geroepen. De arts wordt geacht 
over de toestand van vrouw en baby een medisch
professioneel oordeel te vellen: als de vrouw de 
zwangerschap echt niet meer aan kan en de baby 
een onleefbaar Ieven tegemoet gaat mag de zwan
gerschap voortijdig worden beeindigd. Dit oor
deel moet vervolgens in een centrale medisch-et
hische coffilnissie worden getoetst. 1 2 

De voorstellen van de Overleggroep zijn min of 
meer overgenomen door het kabinet. 1 3 Hoewel ik 
deze positie vind getuigen van grote zorgvuldigheid 
betwijfel ik toch of de introductie van een medisch
professioneel regime op het terrein van abortus nu 
nog haalbaar is. Stelt u zich een vrouw voor die 2 6 
weken zwanger is, van de gynaecoloog te horen 

1 2 . Overleggroep Late zwanger
schapsafbreking, Late z wanaerschaps
'!fbrekina: zoravuldiaheid en toetsina, 
Rijswijk 1998 , p. JS . 
13 . TK 1998 - 1999 , Kamerstuk 26717 , 
nr. 1. 

singsbevoegdheid van de vrouw. Aannemende dat 
dit zo is valt misschien te overwegen ofhet recht op 
abortus niet beter ongeclausuleerd zou kunnen wor
den vastgelegd. Het overgrote dee! van de Neder
landse vrouwen springt verantwoord om met haar 
baas-in-eigen-buik-bevoegdheid (Nederland heeft 
een van de laagste abortuscijfers ter wereld), vrou
wen zullen vrijwel altijd een vroege abortus prefere
ren hoven een late; er lijkt geen enkele aanleiding te 
bestaan om te vrezen dat het schrappen van de 24-
weken grens zal leiden tot een massale vraag om 
abortus in week 26. Een dergelijke oplossing zou 
wellicht ook beter verteerbaar zijn voor de Gehan
dicaptenraad. Het huidige voorstel creeert rechts
ongelijkheid tussen gezonde en gehandicapte onge
borenen. Gezonde foetussen vallen nog steeds 

14. Gehandicaptenraad eist opname van 
'handicap' in artikel een Grondwet. 
Kabinetsstandpunt abortus en euthanasie 
levensbedreiaend, Persbericht 
Gehandicaptenraad, 14 oktober '999 · 

_] 

v 
v 
v 
d 
v 
]' 

n 

b 

H 
tl. 
p 

" N 



l 

t 
) 

r 
t 

e 

a 
u 

s &...o 1 2ooo 

onder de bescherming van art. 8 2a Sr. terwijl voor 
gehandicapte foetussen een aangepast wettelijk re
gime wordt gecreeerd. Dat suggereert toch een 
beetje dat de staat gezonde foetussen zonodig wil be
schermen tegen lichtzinnige beslissingen van hun 
moeders, maar dat die bescherming van staatswege 
aan gehandicapte ongeborenen wordt onthouden. 
Een soort foetale rechtsongelijkheid dus, die voor 
de Gehandicaptenraad aanleiding was om te pleiten 
voor opname van 'handicap'als verboden motief 
voor discriminatie in artikel 1 van de Grondwet. 14-

Wat is er tegen om simpelweg vast te leggen dat foe
tussen niet worden beschermd door de staat, maar 
door hun aanstaande moeder, in zoverre deze bereid 
en in staat is die bescherming te bieden? lmpliciet 

. heeft de Nederlandse overheid deze keuze op een 
ander vlak ook al gemaakt: zwangere vrouwen wor
den in Nederland (anders dan in de vs bijvoorbeeld) 
niet vervolgd wegens overmatig drank- of drugsge
bruik, ofschoon de foetus daar soms aantoonbaar 
schade van ondervindt. Vrouwen worden in Neder
land ook niet onderworpen aan een keizersnee tegen 
hun zin, om het Ieven van de baby te redden. 

Ten aanzien van abortus lijkt een consequente uit
werking van het recht op reproductieve zelfbeschik
king van de vrouw de meest geschikte oplossing. 

Euthanasie 
Ten aanzien van abortus is in de Wet afbreking zwan
gerschap, maar eigenlijk daarvoor al, gekozen voor 
liberalisering op basis van individuele zelfbeschik
king. Bij euthanasie is daarentegen jarenlang sprake 
geweest van liberalisering volgens het medisch-pro
fessionele model. 1 5 De Nederlandse Vereniging 
voor Vrijwillige Euthanasie heeft, net als de vrou
wenbeweging bij abortus, geprobeerd om het model 
van individuele zelfbeschikking ingang te doen vin
den, maar zij boekte daarin tot voor kort niet al te
veel succes. De normering die in de loop der jaren in 
Nederland is ontwikkeld kan als volgt worden sa
mengevat: 

Actieve medische hulp bij het sterven is toelaat
baar als: 

- de patient daar nadrukkelijk en herhaaldelijk 
om vraagt; 

- er volgens de arts sprake is van uitzichtloos en 
ondraaglijk lijden en 
- de arts zich houdt aan een aantal zorgvuldig
heidseisen ( consultatie van een tweede arts en 
melding van de euthanasie bij de bevoegde auto
riteiten). 

De tweede voorwaarde eist een eigen oordeel van de 
arts. Het is niet voldoende dat de patient zijn lijden 
als ondraaglijk ervaart, de arts moet de toestand van 
de patient ook als zqdanig kwalificeren. Regelmatig 
worden euthanasieverzoeken geweigerd als de arts 
meent dat het lijden nog niet als ondraaglijk kan 
worden aangemerkt. 16 Anders dan bij abortus heeft 
zich bij euthanasie nooit een hulpverleningspraktijk 
van enige omvang ontwikkeld buiten de gezond
heidszorg om. Euthanasie vindt plaats binnen de re
guliere gezondheidszorg, is voornamelijk een zaak 
van gewone huisartsen. 

Opeenvolgende rechterlijke uitspraken sloten 
goed aan bij de algemene lijn van medisch-professio
nele regulering. 1 

7 Keer op keer is door rechters 
vastgesteld dat euthanasie een handeling is die is 
voorbehouden aan artsen. Steeds is ook bepaald dat 
er bij euthanasie sprake moest zijn van ondraaglijk 
en uitzichtloos lijden. Veelzeggend was een uitspraak 
van de Rechtbank te Rotterdam die moest oordelen 
over een arts die via de Nederlandse Vereniging voor 
Vrijwillige Euthanasie in contact was gebracht met 
een patient wier verzoek om hulp bij zelfdoding 
door haar behandelend artsen was geweigerd. De 
door de NVVE aangezochte arts had de patient toch 
geholpen, 'vanuit haar opvatting dat ieder mens het 
recht heeft om zelf te beschikken over zijn Ieven.' De 
rechtbank verweet de verdachte in het bijzonder 'dat 
zij willens en wetens, buiten een behandelrelatie 
om, vanuit een instelling die eenzijdig gericht was 
op de kenbaar gemaakte doodswens ( ... ) met Y is 
verder gegaan en uiteindelijk Y heeft bijgestaan bij 
zijn zelfdoding.' 1 8 

Het bouwwerk van medisch-professionele regu
lering is pas gaan wankelen in 1994 met een uit
spraak van de Hoge Raad in het zogeheten Chabot
arrest. 1 9 Psychiater Chabot werd geconfronteerd 
met een diep ongelukkige, maar naar Chabots oor-

15. Vgl. John Griffiths, Alex Bood en 
Heleen Weyers, Euthanasia and Law in 
the Netherlands, Amsterdam University 
Press, 1998, p. 107- 1 o8 . 

beslissinaen rand het levenseinde. De praktijk 
en de meldinasprocedure, Den Haag, sou 
1996 , p. 62. 

rechten van mensen in de aezondheidszora' 
dee] 1 , 3 e dr., Samsom /Tjeenk Willink, 
Alphen a/d Rijn 1994-, p. 28o-289 . 

16 . Vgl. G. van derWal en P.J. van der 
Maas, Euthanasie en andere medische 

1 7. Een groot aantal rechterlijke 
uitspraken wordt besproken in H. J. J. 
Leenen, Handboek aezondheidsrecht. Over 

1 8. Tijdschr!ft voor Gezondheidsrecht, april 
1993, pp. ISJ - 16o, p. 160 . 
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deel geestelijk en lichamelijk gezonde vrouw. Haar 
twee zoons waren overleden, haar huwelijk was stuk 
gelopen en Netty B. wilde niet verder Ieven. Zij 
vroeg de psychiater haar te heipen en na rijp beraad 
heeft Chabot haar middelen gegeven om haar Ieven 
te beeindigen. De Hoge Raad heeft in deze zaak een 
buitengewoon onhandige uitspraak gedaan. Hij 
heeft bepaald dat Netty B.leed aan een rouwverwer
kingsstoornis en daarmee aan een soort psychiatri
sche aandoening ( aldus toch enigszins suggererend 
dat de rechter soms beter weet of mensen ziek zijn 
dan hun behandeiend arts) en heeft voorts overwo
gen dat de oorzaak van iemands lijden niet doorslag
gevend is bij de vraag of dat lijden door of met hulp 
van een medicus mag worden beeindigd. Met andere 
woorden, ook als mevrouw B. niet zou hebben geie
den aan de door de Hoge Raad geconstateerde aan
doening had Chabot haar mogen helpen (zij het dat 
hij in beide gevallen wei extra zware procedureie 
voorzorgen in acht had moe ten nemen). 2 0 Sinds het 
Chabot-arrest is niet Ianger duidelijk of een me
disch-professionele toets nog noodzakelijk is om een 
verzoek om levensbeeindiging te honoreren. Of, 
preciezer geformuleerd, het is niet Ianger duidelijk 
wat die toets nog in moet houden. Moet er nog 
sprake zijn van een ziekte of een psychiatrische aan
doening die het leed veroorzaakt? 

Illustratief voor de verwarring is een gedachten
wisseling in de bijlage Letter & Geest van het dag
blad Trouw volgend op een verhaal van huisarts-au
teur Ignace Schretlen, getiteid 'Euthanasie a 
deux'. 21 Schretlen beschrijft hierin hoe hij samen 
met een collega een einde maakt aan het Ieven van 
een bejaard echtpaar. Van somatisch lijden is bij 
zowel de man als de vrouw slechts in beperkte mate 
sprake. Zij heeft in het ziekenhuis een nare doorlig
wond opgelopen en ziet op tegen een volgende 
heupoperatie. Hij vertoont mogelijk eerste ver
schijnseien van dementie. De voornaamste reden 
voor hun vraag om euthanasie is echter dat zij vrezen 
dat mevrouw op zeker moment naar een verpleeg
huis zal moeten verhuizen (gegeven de huidige wan
toestanden in de thuiszorg) en dat zij dan van elkaar 
gescheiden zullen worden. 

De casus bleek, naar de redactie van Letter & 
Geest enkeie dagen later onthulde, fictief. De redac-

tie had gedacht dat dit voor alle lezers van meet af 
aan duidelijk zou zijn geweest en toonde zich ver
baasd dat een aantallezers verontruste brieven bad
den gestuurd omdat zij meenden dat Schretlen een 
waar gebeurde euthanasie had beschreven. De re
dactie had niet gedacht dat de euthanasiepraktijk in 
Nederland zodanig onduidelijk was dat iemand de 
'Euthanasie a deux' voor waar had kunnen houden. 
Ik denk dat het beeld van de Nederlandse euthana
siepraktijk lange tijd vrij duidelijk is geweest maar 
dat het, sinds de zaak-Chabot, heen en weer schuift 
tussen medisch-professionele regulering en het zelf
beschikkingsmodel als gepropageerd door de Ne
derlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. 
Binnen de context van medisch-professionele regu
lering is Schretlen's verhaal volstrekt ondenkbaar. 
Bezien vanuit het zelfbeschikkingsmodel hoort het 
echter wei degelijk tot de mogelijkheden. 

Wat gebeurt er nu in het nieuwe wetsvoorstel dat 
de regering naar deTweede Kamer heeft verstuurd? 
Het nieuwe wetsvoorstel trekt de lijn uit het Cha
bot-arrest door en zet een groot aantal verdere stap
pen in de richting van het zelfbeschikkingsmodel. In 
de Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en 
hulp bij zelfdoding wordt voorgesteld dat de arts 
mag overgaan tot euthanasie als hij de overtuiging 
heeft gekregen dater 'a) sprake was van een vrijwil
lig, weloverwogen en duurzaam verzoek van de pa
tient' en dater b) sprake was van 'uitzichtloos en on
draaglijk lijden van de patient'. In de Memorie van 
toelichting verwijzen de ministers, ter nadere invul
ling van de tweede bepaling expliciet naar de juris
prudentie van het Chabot-arrest. Daarmee wordt 
gelmpliceerd dat het lijden geen somatische of psy
chiatrische basis hoeft te hebben; een inhoudelijke 
medisch-professioneie toets is niet Ianger noodzake
lijk. 22 De tweede arts die verplicht moet worden 
geraadpleegd bij een euthanasie-verzoek client dat 
verzoek te toetsen aan de hand van dezelfde criteria. 

De indruk dat het wetsvoorstel een verschuiving 
beoogt in de richting van het zelfbeschikkingsmodel 
wordt nog veel sterker als we kijken naar de voorge
nomen regulering van schriftelijke wilsverklarin
gen. Als een patient ooit (het wetsvoorstel noemt 
geen termijn) een document heeft getekend waarin 
hij verklaart onder bepaalde omstandigheden 

19. Griffiths et al. a.w., p. lB. 
2o. De tekst van het Chabot-arrest is 
(in het engels vertaald) opgenomen in 
Griffiths et al. a.w., pp. J29·J40 . 

2 1. I~ace Schretlen, 'Euthanasie a 
deux, in: Trouw, IJ·II - 1999, Letter & 
Geest bijlage. 

2 3. Aldus oak de K N M G in een brief 
aan deTweede Kamer over het nieuwe 
wetsvoorstel (d.d. 11 - 10· 1999). 

22. TK 1998-1999,26691, nr. 3, p. 10 . 
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(coma, ziekte van Alzheimer) door de arts gedood te 
willen worden, dan kan de arts dat verzoek honore
ren tenzij hij gegronde redenen heeft om dat niet te 
doen. De gekozen 'ja, tenzij' formulering suggereert 
een sterke in perking van de zelfstandige beoordeling 
door de arts. 2 3 En dan zijn er nog de in de pers veel 
besproken bepalingen over het recht op euthanasie 
van tieners desnoods tegen de wil van hun ouders in. 

Willen we dit nu echt? 

De sympathiekste doelstelling van het nieuwe wets
voorstel euthanasie is de verdere decriminalisering 
van medische hulp bij het sterven. Artsen die een 
ernstig lijdende, ongeneeslijk zieke patient op diens 
uitdrukkelijk verzoek helpen en die dit doen volgens 

gang tot prenataal onderzoek en niet in de daar
mee samenhangende vraag om abortus. Euthanasie 
is in vergelijking met abortus een behoorlijk on
overzienbaar en navenant minder goed beheersbaar 
probleem: we gaan allemaal ooit dood en velen van 
ons zullen worden geconfronteerd met een langdu
rig ziekbed, met geestelijke en lichamelijke aftake
ling, met verlies van zelfstandigheid en met toe
nemende eenzaarnheid. De potentiele vraag om 
euthanasie is zo groot dat een ingebouwde rem in de 
vorm van een medisch-professionele toets een veilig 
idee is. 

Laten weer nog eens heel goed over na denken. 
Laten we niet de fout maken te denken dat wij, 
progressieve, liberale, niet-confessionele burgers 

de vastgelegde zorgvuldig
heidseisen zullen onder het 
regime van de nieuwe wet 
niet meer in aanraking 
komen met het strafrecht. 
Hun handelen wordt ge
meld bij toetsingscomrnis

De voornaamste reden voor hun vraaa 

om euthanasie is echter dat zij vrezen 

dat mevrouw op zeker moment naar 

een verpleeahuis zal moeten verhuizen 

toch jarenlang voorstander 
zijn geweest van legalise
ring van euthanasie en dat 
wij dus voor dit nieuwe 
wetsvoorstel moeten zijn. 
Legalisering of decrimina
lisering kan op verschil

sies, bestaande uit een jurist, een medicus en een 
specialist op het gebied van ethische of zingevings
vraagstukken. Deze comrnissies bestaan nu ook al, 
maar het nieuwe gaat zijn dat zij zorgvuldig uitge
voerde gevallen van euthanasie niet Ianger ter herbe
oordeling hoeven door te spelen aan het Openbaar 
Ministerie. De hoop is dat het aantal gemelde eutha
nasie-gevallen omhoog zal gaan als de slagschaduw 
van een strafrechtelijk oordeel verdwijnt. Die stap 
lijkt me verdedigbaar, maar die kan heel wei gezet 
worden zonder dat we daarnaast afscheid nemen van 
de medisch-professionele regulering en overgaan 
tot een model van ultieme zelibeschikking. 

Reproductieve zelibeschikking ten aanzien van 
abortus is een geschikte reguleringsmethode. Abor
tus is een probleem dat zich goed laat overzien en be
heersen. Anticonceptie is verre te prefereren hoven 
abortus; de vraag om zwangerschapsafbreking zal 
dus over het algemeen beperkt blijven tot zwanger
schappen ontstaan door falende anticonceptie of 
verkrachting. Het valt te verwachten dat deze vraag 
nog af kan nemen bij goede voorlichting over anti
conceptie aan allochtone vrouwen en jonge meisjes. 
Daarnaast is er bij abortus een vermoedelijk groei
ende vraag die samenhangt met de toenemende 
mogelijkheden van prenatale diagnostiek. Zou je 
deze vraag ooit willen beheersen, dan ligt het voor 
de hand om beperkingen aan te brengen in de toe-

lende manieren plaatsvinden en niet al die manieren 
zijn even goed. Onder handhaving van de nieuwe 
status van de toetsingscomrnissies zouden we bij
voorbeeld kunnen pleiten voor: 

- nadere invulling van het begrip 'uitzichtloos 
en ondraaglijk lijden'; vastleggen dat dit lijden 
een somatische of psychiatrische basis moet heb
ben; 
- het schrappen van de bepalingen rond de 
wilsverklaring. Diverse verpleeghuisartsen heb
ben verklaard dat naar hun beste weten veel de
mente bejaarden niet ondraaglijk lijden. Om dan 
van deze artsen te verlangen dat zij desalniette
min ('tenzij er gegronde redenen zijn om dat niet 
te doen') het Ieven van hun patienten beeindigen 
vanwege een jaren tevoren ondertekende wils
beschikking gaat veel te ver. 
- opnemen van een extra arts in de toetsings
commissies ter bevestiging van een keuze voor 
het medisch-professionele regime. 

Het euthanasie-debat heeft al zeker 2l jaar geduurd. 
Laten we het nu alsjeblieft niet overhaast gaan afslui
ten met een al te voortvarende wet. 

MARGO TRAPPENBURG 

Universitair docent Politi eke Wetenschappen aan 

de Universiteit Leiden; redacteur s&P 
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De Europese 
sociaal-

In de meeste Europese lid
staten is de sociaal-demo
cratie bezig om haar eigen 
visie en beleid te herformu
leren. 1 De oorzaak van 
deze Derde-Wegdiscussies 
is tweeledig. Allereerst is 

democratie: 
politiek zonder 

vijand 

dities van partijpolitiek, 
economische politiek en 
sociale politiek. Het belang 
zelf is echter geheel gele
gen in de politieke pointe 
van de Derde-Wegdiscus-

er de herovering van de 
sie.Waarom trekthetpamf
let The Third Way ( 1 9 9 8) van 

macht. Die maakt het nodig 
om het gelijkheidsidee om 
te zetten in nuttige hervor
mingen onder de druk van 
gevestigde belangen en de 
kennis-revolutie in het ka
pitalisme. Vervolgens is er 
het vastlopen van het neoli
beralisme. Rond het mid
den van de jaren negentig 
werd duidelijk dat de 
marktrecepten voor be
strijding van de werkloos
heid en de algehele consoli-

JOS DE BEUS Giddens meer lezers dan 
enig ander werk van deze 
veelschrijver en grootheid 
in de sociologie? Waarom 
roept het Blair-Schroder
document De weg voorwaarts 

voor Europa 's sociaal-demo

craten (juni 1999) zoveel 
irritatie en weerstand op? 
Waarom heeft elke zichzelf 
respecterende intellectueel 
en academicus een mening 
over de Derde Weg, hoe 

Het Derde Weg-debat zou tot een waarlijk 

Europese sociaal-democratie kunnen leiden . 

Maar als program en methode schiet een 
'politiek zonder vijanden' uiteindelijk te kort . 

Een verenigde sociaal-democratie, wil zij 
tegenwicht bieden aan de machtsbastions in 

de marktsamenleving, zal meer moeten zijn dan 

een doorgeifluik van ambtelijke elites en bet 

speelgoed van een geisoleerde politieke klasse. 

datie van een kwalitatieve economische groei niet 
werkten of tegendraads werkten, terwijl onder 
meer in Nederland redelijke successen werden ge
boekt met correctieven op het neoliberalisme. De 
Derde Weg is niet simpel, want wat is dan precies het 
door kiezers gevraagde alternatief voor het neolibe
ralisme dat ook nog eens nuttig moet zijn in de ogen 
van nationale belangenorganisaties en transnationale 
ondernemingen? Maar de Derde Weg is ook niet 
niks. 

Toch he eft de grondslagencommissie van des Po 
groot gelijk als zij in een recent verslag vaststelt dat 
er diverse 'derde wegen' zijn, voorbij zowel het tra
ditionele naoorlogse welzijnssocialisme als de neoli
berale reactie daarop. 2 Men onderscheidt de markt
gerichte benadering van de Labour Party, de weg 
van consensus van de Partij van deArbeid, de aange
paste verzorgingsstaat van de Zweedse SAP en het 
etatisme van de Parti Socialiste. Dit is een belang
wekkend inzicht dat naadloos past in de verge
lijkende studies naar het veelvoud van Westerse tra-

vluchtig ook? Omdat de 
inzet ervan de vermindering van partijverschillen is 
in de richting van een waarlijk Europese sociaal-de
mocratie metals raamwerk een federaal verband van 
natiestaten. Als dit pad werkelijk zou worden inge
slagen is dat een kwantumsprong in de ontwikkeling 
van het democratisch internationalisme. Vergelijk 
dat maar gerust met de stichting van de Verenigde 
Naties. 

Zo wijd beschouwd, is er zeker reden voor een 
terughoudend oordeel. Enerzijds zijn leiders van 
grote Ianden als Blair, Jospin en Schroder nog maar 
net begonnen met regeren. Anderzijds zijn er niet 
bijster veel wapenfeiten te melden van het front van 
de Europese Unie als het om specifiek sociaal-demo
cratische wensen gaat: eerlijke mededinging, posi
tieve integratie, opheffmg van het democratie
tekort. Wie Clinton erbij haalt, omdat diens Demo
cratic Party inderdaad ooit begon over deze uitleg 
van de Derde Weg (Mandate for Change uit 1992), zal 
spoedig ontdekken dat deze een dubieuze bondge
noot is. De Europese partijen proberen het soort van 
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Arnerikaanse misstanden tegen te houden dat nogal
tijd bestaat omdat Clinton het zelf niet kon of wilde 
tegenhouden ( ontbrekende federale gezondheids
zorg, opheffmg van federale sociale bijstand). Hoe
wei de tegenstelling tussenAmerikaanse progressie
ven en Europese socialisten minder groot is dan in 
de tijd van Werner Sombarts Warum 9ibt es in den 
Vereiniaten Staaten keinen Sozialismus? ( 19o6), is zij 
nog altijd werkzaam. Ook onfranse sociaal-demo
craten zien wat Delors het Europese samenlevings
model heeft gedoopt als een wenkend perspectief 
dat contrasteert met het Amerikaanse model. 3 

En toch, met aile voorbehoud, is er sprake van 
toenadering en afstemming tussen sociaal-democra
tische partijen in Europa. Voorbeelden hiervan zijn 
het sociale pact, het begrotingsoverschot als stabili
sator van de conjunctuur, de activerende armen
hulp, de band tussen buurtwerk en rnisdaadbe
strijding, de militaire interventie in vredestijd, en 
misschien ook de decentralisatie en de detail-afspra
ken met de kiezer ( afrekenbare bel often) . 

De gemene deler is een streven naar herstel van 
het primaat van de politiek. Kok heeft het over wils
overeenstemrning, evenwicht en maatwerk. Dat is 
een taal die lijkt op Jospins voorstellen voor overleg
democratie en op zijn afscheid van de heilige ge
heime staat ('sacralisation du pouvoir'). Het is ook 
de taal van Schroders nieuwe midden, oprijzend uit 
een verenigd doch geblokkeerd Duitsland, en uiter
aard van Blairs derde weg in plaats van socialisme en 
liberalisme. Blair brengt de eerste slechtere weg in 
verband met de brede verzorgingsstaat en de tweede 
methet nieuw-rechtse model van de marktsamenle
ving. Voor a! deze !eiders lijkt het zelfbeeld onveran
derd. Sociaal-democraten willen betrokken zijn bij 
hervorming en beheer van het kapitalisme met de
mocratische gelijkheid en gemeenschapszin als doel 

en middel tegelijk . Hoewel Blair het Anglo-Ameri
kaanse neoliberalisme het dichtst nadert (en ook het 
meest door Clinton is gemspireerd), hoort hij bij 
deze gezegende samenzwering van links. Enerzijds 
houdt Blair vast aan grondwaarden als gelijkheid, 
produktieve arbeid en gemeenschapszin, anders 
brengen Blair en Brown nogal wat herverdeling van 
rijk naar arm tot stand.+ 

De peifectionerinB van het compromis 
Het beeld van politiek is echter wei gewijzigd. De 
tempering van laissez-faire en de vrijheid in het alge
meen gebeurt niet meer in de geest van confrontatie 
en polarisatie maar van verzoening en zelfs van over
stijging van links-rechtstegenstellingen. Derde
Wegsociologen noemen dit een politiek 'zonder vij
anden'. Het is een even passende als problematische 
beschrijving. 

Somrnige oude vijanden zijn vrijwel uitgestor
ven (communisten, links-radicalen). Anderen zijn 
tijdelijk verzwakt (christen -democraten), ingedamd 
( extreem rechts) of met succes nagebootst ( conser
vatieven, groenen).ln Spanje looptAznar, voorman 
van de Partido Popular, over de Derde Weg. Hij 
brengt zo de socialistenleider Almunia in verlegen
heid. s In elk geval vormen de oude vijanden thans 
geen existentiele bedreiging waaraan de sociaal-de
mocratie zich brandt. Tevens worden er bij de vleet 
nieuwe vrienden gemaakt. Ondernemers, beleg
gers, eigenaren van kranten en televisiekanalen. In 
feite worden aile winnaars in de marktsector met 
enige verdienste en verantwoordelijkheidsbesef tot 
het deelnemersveld gerekend. De bonte samenstel
ling van sociaal-democratische regeringsploegen 
hangt hiermee samen. Het netwerk is groot genoeg 
voor overlopers, partijlozen en pragrnatici. 

De informationele revolutie wordt met gebeier 

I . Ik dank Ed van Thijn voor de vele 
verhelderende gesprekken en 
opmerkingen n.a. v. ons gezamenlijke 
werkcollege over de Derde Weg aan de 
Universiteit van Amsterdam in het 
eerste trimester 1999-2ooo . Terwijl ik 
rnijn evaluaties in dit college uiteraard 
zo academisch mogelijk hield, is de 
onderhavige bijdrage uitdrukkelijk 
politiek van aard . 

3. Zie Jeff Faux, 'Social Democracy and 
the Global Market Place', in : Lawrence 
Mishel and John Schmitt, eds., Beware 
the U.S. Model, Washington D.C., 
Economic Policy Institute, 199 s, 
Robert B. Reich , Locked into the Cabinet , 
New York, Vintage, 1998 en Robert B. 
Reich, 'Clinton's Leap in the Dark' , 
Times Literary Supplement , 2 2Januari 
1999 · 

'True Blood and False Genealogy' , in 
Andrew Gamble en Tony Wright, red ., 
The New Social Democracy, Oxford: 
Blackwell, 1999. 
s. Zie Rene Cuperus en Alvaro Pinto
Scholtbach, " Het nieuwe midden' avant 
Ia lettre, Triomf en malaise van de 
Spaanse socialisten' , Socialisme &. 
Democratie, s6, 1999, Nr. 2 alsmede 
Mark Beunderman, 'De strijd om het 
centrum, Spanje en de Tercera VIa' , 
college-werkstuk, Afdeling 
Politicologie, Amsterdam, December 
1999· 

2. Grundwertekommission beim 
Parteivorstand der SPD, DritteWeae 
Neue Mi tte, Berlijn, September 1999. 
Zie ook Frans Becker en Rene 
Cuperus, Memorandum DerdeWea Deel11. 
Amsterdam, wss, december 1999. 

+·Tony Blair, The Third Way, Londen, 
Fabian Society, Pamphlet s 8 8, 
September 1998. Zie over Blairs 
Europa Hugo Young, The Blessed Plot, 
Londen: MacMillan, 1999, 472 -s28 . 
Vgl. het oordeel van Michael Freeden, 
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gevierd. Mondialisering (ofwel gedeelde moderni
sering aldus de Franse zusterpartij) is de komst van 
een grenzenloze kennissamenleving die een meer 
geloofwaardige belofte inhoudt voor duurzame 
voorspoed van de wereldbevolking dan de indus
triele economie van gisteren. Individualisering is 
een ander woord voor het verenigingsleven van een 
bedachtzame burger in een 'civil society' die minder 
stroperig en gesloten is dan het gangbare corpora
tisme. 

Derde-weggers hebben de glimlach tot tactiek 
verheven. Complete operaties, zoals belastingher
vorrningen, kun je zo langs parlement en kiezer 

ten, centrale banken, regio's, Europese lichamen). 
En democratisch bezien, wordt elk project stapsge
wijs bepaald in een proces van interactieve verant
woording. Opvallend is dat het parlement daarbij te
rugtreedt ten gunste van rechters, experts, ongeko
zen woordvoerders, nieuwsmedia, opiniepeilingen, 
en opinieleiders. Dit aspect wordt wei aangeduid als 
de toekijker-democratie. 

Het maakbaarheidsgeloof bereikt in de Derde 
Weg een offensieve climax. Wat Romke varu::ler Veen 
in verband met de Nederlandse werknemersverze
keringen heeft aangeduid als 'geregisseerde liberali
sering' is een algemene doctrine geworden. Sociaal

loodsen. De opgewekte 
wei gering om nog vijanden 
te onderscheiden strekt 
zich ook uit over beginsel, 
doel en methode. De be
ginselen worden als een 
harmonieus geheel be
schouwd: gelijkheid van 
hulpbronnen naast be
scherming van de kwetsba-

Derde-weggers hebben de glimlach 

tot tactiek verheven. Complete 

operaties, zoals 

belastinghervormingen, 

democratische beschaving 
schrijdt voort in de ge
daante van internationale 
beleidsconcurrentie, 
marktwerking binnen de 
publieke sector, en rechts
bescherming die inspeelt 
op individualiteit. 

kun je zo langs parlement en 

kiezer loodsen. De politiek zonder vij-

ren, dekking van oude en nieuwe risico's, persoon
lijk zelfbestuur naast persoonlijke verantwoorde
lijkheid, democratische keuze naast verantwoording 
daarvan, en nationale verscheidenheid naast wereld
burgerschap. 

De formulering van publieke doeleinden is ont
daan van elke aanstootgevende bemoeizucht oftota
litaire verleiding. Volledige werkgelegenheid voor 
mannen en vrouwen en wei in een ontspannen balans 
van betaalde arbeid, gezinsbezigheden en vrijwilli
gerswerk, zegt Vandenbroucke van de Belgische s P . 

Gelijkheid als insluiting van allen als beheerders van 
de pot (stakeholders). Solidariteit als sociale samen
hang. Concurrentievermogen, sociale bescherming 
en natuurbehoud in elkaars verlengde. Zinvol werk 
plus plezierige consumptie. En zo voort. 

De methode is de perfectionering van het com
promis. Electoraal bezien, richt men zich op een 
dwarsdoorsnede van de bevolking als uitkomst van 
verfijnd kiezersonderzoek ( enquete, focusgroep, 
diepte-interview). Bestuurlijk gezien, pompt de 
centrale overheid zichzelf leeg door het delegeren 
van ordenende en toezichthoudende bevoegdheid 
aan zelfstandige organen (mededingingsautoritei-

anden treedt ook aan de op
pervlakte op de drie terreinen die de organisatoren 
van de laatste expertmeeting van Niet Nix hadden 
afgebakend. 6 Internationalisme in de Europese Unie 
is vriendelijke mededinging tussen staten op basis 
van het leren van beste praktijken en het dwingend 
ten voorbeeld stellen van beste prestaties. Deze ben
chmarkina mag met een schuin oog naar de PvdA
staatssecretaris voor Europese Zaken worden ver
taald in 'benschoppen'. Herverdeling is het weer
baar maken van de werkloze door scholing (geen 
recht zonder verantwoordelijkheid, dus 'je krijgt 
een vis op voorwaarde dat je ook leert om zelf te vis
sen'). En overheidsingrijpen is ingewikkeld doch za
kelijk netwerkbeheer op grand van een web van 
contracten. Op het schoolbord van oud-ambtenaar 
Van Wijnbergen stond een weelderige besluitvor
rningsboom voor privatiseringsoperaties van het 
openbaar-nutsbedrijf. 

De anastvalliaheid van de PvdA 
De PvdA heeft tot dusverre afstand bewaard van de 
Derde Weg. Wim Kok wees erop dat het poldermo
del de vrucht is van nieuw realisme van aile grate 
partijen sinds de jaren tachtig. Hij zette bij nader in-

6. Niet Nix, Expertmeetina Derde Wea, 
bundel, Amersfoort, 18 December 1999 . 

z 
s 
a 
to 

0 

E 
n 
iJ 
d 
n 
e 
n 

d 

d 
0 

d 
k 

c 
d 

' p 
~ 
( 

e 
I< 
k 
0 

v 

t 

v 

d 
v 

a 
d 

d 
n 
d 
b 
b 

v 



t 

e 

s &..o 1 2ooo 

zien toch liever geen handtekening onder het Blair
Schroder-manifest. Ad Melkert heeft van meet af 
aan- in de Tweede Kamer, in bet contact met de zus
terpartijen en in Socialisme &...Democratie - gewezen 
op de eigen kenmerken van het N ederlandse model. 
Becker, Cuperus en Kalma hebben in hun eerste Me
morandum (maart 1999) een lijst gemaakt van wat 
in de Derde-Wegdiscussie ontbreekt: bet Europees 
democratie-tekort, ecologie, humane migratie, 
multiculturalisme, herziening van bet volkenrecht, 
en dergelijke. Piet de Rooy velde bet oordeel na
mens talloze sceptische intellectuelen: dit is een 
dunneweg.7 

Als uiting van nationale zelfbewustheid valt deze 
distantie zeker te waarderen . Maar hoe ver reikt 
onze zelfkennis eigenlijk? De uitdaging van Blair is 
dat hij de kloof tussen denken, zeggen en doen ver
kleint. Dit is bet 'parler vrai' van Rocard of in de 
schoolse termen van de huidige leerlingen van Ro
card: eenheid van ideologie, project en beleid. Zelfs 
de meest elementaire beschrijving van de Derde 
Weg confronteert de PvdA met wat zij in de paarse 
praktijk doet (en trouwens ook met wat zij zegt in 
Wat mensen bindt, Een wereld te winnen en Rode draden). 
Gek eigenlijk: vrijwel alle prominente staatslieden 
en commentatoren in het buitenland associeren 
Koks leiderschap met de Derde Weg, maar in de 
keuken van Kok zelflijkt de Derde Weg een discussie 
om de discussie waar de PvdA naar believen buiten 
wil blijven. Ik kan me ook niet aan de indruk ont
trekken dat N ederlandse sociaal-democraten met de 
wind meewaaien. Eerst met het neo-liberalisme, 
daarna met de Anglo-Amerikaanse uitleg van partij
vernieuwing en in Paars r 1 dus met de continentale 
aanvulling van D'Alema, Jospin, Guterrez, en Van
denbroucke. 

Daarom bepleit ik een onbevangen bezinning op 
de vraag wat het profiel en de inbreng van de PvdA 
moet zijn in het Derde-Wegdebat over de taken van 
de Europese sociaal-democratie. Dat begint met een 
beoordeling van wat tot dusverre tot stand is ge
bracht. Wat heeft de tienjarige beheersing van de 

werkloosheid, het fmancieringstekort en de kosten 
van sociaal beleid alles bij elkaar bijgedragen tot 
waar het echt om gaat, namelijk duurzame solidari
teit tussen kansrijken en kansarmen?Welke verdien
sten heeft een consensuele benadering van beleids
sectoren (bet onderwijs, politie en justitie, enzo
voort)? Maar ook: welke beperkingen heeft de vrees 
voor uit de hand lopende strijdpunten vanuit bet re
zichtspunt van een Europese sociaal-democratie? Ik 
merk op dat consensus bij Blair uitdrukkelijk een 
methode is voor Engelse natievorming voorbij de 
klassenmaatschappij, terwijl consensus bij Kok stil
zwijgend een bestanddeel is van de Nederlandse 
identiteit in tijden van beleidsconcurrentie. 

Zal de Derde We9 doodlopen? 
Het is geen kunst vijanden te maken. Men bepleit de 
republiek na Beatrix en prompt is het huis te klein. 
Maar het is bijzonder moeilijk de vijanden zo te kie
zen, dat de sociaal-democratische beweging zich 
weer zou kunnen optrekken aan de bestrijding van 
uitwassen van hedendaags aandeelhouderskapita
lisme: uitholling van de belastinggrondslag en de 
medezeggenschap, doorschietende beleidsconcur
rentie tussen overheden, de greep van het grote geld 
op media en verkiezingscampagnes, inkomsten uit 
parasitair gedrag, alsmede een scheve geografische 
ontwikkeling (met als gevolg een migratiestroom 
die zowel thuisland als gastland uit het lood slaat).9 
Het probleem is niet alleen dat de overheid onvol
doende geequipeerd is, zoals Peper heeft betoogd. 10 

Het probleem is ook dat partijen zichzelf zo hebben 
versmald, dat ze geen partij meer zijn voor de grote 
machten in de marktsamenleving. Ze reageren 
hierop door zich nog sterker afhankelijk te maken 
van de competentie van overheden. Ze worden 
doorgeefluiken van ambtelijke elites. Sommige poli
ticologen spreken al over kartelpartijen. Het revi
sionisme van de Derde Weg client daarom niet alleen 
het sociale maar ook het democratische te omvat
ten. Ik vat deze suggestie in de volgende stellingen 
sam en. 

7· NRCHandelsblad, 28 November 1998. 
8. Zie Jos de Beus, Ruil zonder zui/, 
Sociaal en Cultureel Planbureau, Den 
Haag, Juni 1999 alsmede Jos de Beus, 
'Eternal Well-being or How the Dutch 
Left Bids the Twentieth Century 
Farewell' , bijdrage voor het overleg 
tussen P S en PvdA over de Derde Weg, 
Parijs 29 September 1999. Een 
verkorte versie hiervan is gepubliceerd 

als bijdrage aan een themanummer van 
de Fabian Society. 

x x 1 e Congres van de Socialistische 
Internationale, Parijs 8-1 o November 
1999, Socialisme &_Democratie, 56 , 1999, 
N r. 1 2 alsmede Tony Blairs lezing voor 
dit congres. 

9· Arie van der Zwan, 
'Verantwoordelijke onderneming of 
verantwoordelijke maatschappij?', in 
Frans Becker et al. , red. , H edendaaas 
kapi talisme, Amsterdam, de 
Arbeiderspers, 1999. Zie over dit 
perspectief Parti Socialiste, 'Naar een 
rechtvaardiger wereld' , bijdrage aan het 

1 o . Bram Peper, 'Op zoek naar 
samenhang en richting' , Socialisme &.. 
Democratie, 56, 1999, Nr.9. 
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StellinB 1 

Een politiek zonder vijanden is een onvermijde
lijke strategie van legitimering wanneer de poli
tieke partij verwordt tot een doorgeefluik van de 
overheid en het speelgoed van een gei'soleerde 
politieke klasse, en zij feitelijk alleen nog bestaat 
als een klein kader van mobiele beroepspolitici 
en beroepsbestuurders. 

Stellina 2 

Een politiek zonder vijanden oogt als zachte 
heerschappij maar wekt toch ook vervreemding 
op onder de burgerij door een verslaving aan 
'grands coups d'autorite' (Montesquieu's term 
voor regenteske ingrepen). Er ontstaat een onge
kende overheid in tijden van achterstallig onder
houd en bestuurlijke incidenten. 

Stellino 3 
Het is onwaarschijnlijk dat een verenigde soci
aal-democratie die de strijd met de bastions van 
de macht ontwijkt een tegenwicht vormt dat de 
Derde-Wegkiezers in de buurt brengt van de 
door hen verlangde eindtoestand, namelijk pu
blieke actie tegen de grote kwaden van vandaag: 
instabiele en destabiliserende wereldmarkten, 
brede bestaansonzekerheid van miljoenen men
sen binnen en buiten Europa, en de monocultuur 
van hebzucht en vermaak. 

Als stellingen I en 2 uitkomen, dat loopt de Derde 
Weg dood. Als stelling 3 uitkomt, dan gaat de Derde 
Weg overheersen via de ontkrachting van stellingen 
I en 2, dus via confrontatie en ontwenning. 

JOS DE BEUS 

Curator van de Wiardi Beckman StichtinB 
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Laat ik de onderwijsdiscus
sie die in de vorige jaargang 
van dit blad plaatsvond tus
sen ondermeer Marleen 
Barth, Hans Wansink, Jaap 
Dronkers en Wouter Gort
zak trachten te heropenen. 
De alarmerende situatie 
in het onderwijs vraagt 
daarom. Ik doe dit vanuit 
mijn langdurige ervaring 
als onderwijzer, leraar aan 
een lyceum, rector van een 
scholengemeenschap en 
hoofdbestuurder van de 
voormalige ABo P, opdat 
de discussie nu eens niet ai
leen gaat tussen politici en 
theoretici. 
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Denieuwe 
middenklasse en 

de crisis in het 
onderwijs 

'God heift de standen gewild, 
anders zouden ze er niet zijn' 

Isaac da Costa 1 

JAN ERDTSIECK 

Bediscussieerd wordt if het, toch al zo omstreden, 

Studiehuis niet te exclusiif spoort met de 

onderwijs-ambities van de beter opgeleide 

middenklasse. Dat brengt ons terug bij de 

polemiek over ongelijkheid en onderwijs in de 

vorige jaargang van s8ul, die op scherp werd 

gezet door PvdA- Tweede Kamerlid Marleen Barth. 

Oud-onderwijsman Jan Erdtsieck valt, in het licht 

van de actuele situatie, Marleen Barth bij waar 

het gaat om haar sombere schets van de 

onderwijs-voorkeuren van de nieuwe 

middengroepen. Tegelijk laat hij zien dat er oude 

mechanismen schuil gaan achter moderne 

ontwikkelingen. De schuldvraag voor de crisis in 

het onderwijs legt hij vooral bij politiek en 

overheidsbeleid. 

den door een nieuw soort 
chiliasme of wetenschappe
lijk marxisme. Ze wil een 
samenleving waarin de so
dale gelaagdheid doorbro
ken wordt zodat alsdan de 
maatschappelijke ongelijk
heid verdwijnt. Maar ze 
vraagt zich niet af of dat 
ooit mogelijk zal zijn en 
onder welke voorwaarden. 
Ze gaat er zonder enige ar
gumentering van uit dat 
aile mensen gelijk en gelijk
waardig zijn. Zij staat niet 
stil bij de mogelijkheid dat 
door het menselijk tekort 
er waarschijnlijk nooit een 
samenleving, hoe ook ge
structureerd, kan worden 
gemaakt waarin zich geen 
sociale stratificaties afteke
nen. Het beste waarop men 
kan hopen is dat er een op
timale doorstroming van 
ben eden naar hoven (en 
derhalve ook onvermijde
lijk vice versa) mogelijk is 
voor iedereen overeen
komstig de persoonlijke 

In haar artikel 'Gal
braith voor de klas. De 
tevreden meerderheid en 
ongelijke kansen in het on
derwijs ' in s&P, nr. 3/1999 
trachtte Marleen Barth een 
visie te ontwikkelen op een 
sociaal-democratisch on
derwijsbeleid . Haar essay 
was op zichzelf een ver
dienstelijke en interessante 
start van een hernieuwde 
discussie. Haar urgentiegevoel ten aanzien van wat 
er in het onderwijs scheefloopt, deel ik. Toch client 
de diagnose van de problemen in het onderwijs wel 
vanuit het juiste perspectief gesteld te worden en in 
dat opzicht schoot Barth haar doel flink voorbij. 

aanleg. Critici noemen dat 
een meritocratische samenleving die ze verwerpen 
op ethische gronden. Ze Iaten echter in het midden 
hoe dat te voorkomen is. 

Als uitgangspunten voor haar beschouwing ge
bruikte Barth de slogan 'spreiding van kennis, macht 
en inkomen' uit de jaren zestig en zeventig en de 
kernbegrippen 'gelijkheid, solidariteit, vrijheid en 
emancipatie' uit het concept-beginselprogramma 
van de PvdA-Commissie Witteveen. In haar uitwer
king van die begrippen lijkt Barth bevangen te wor-

Het laatste wat we momenteel echter moeten heb
ben is een zwaar ideologisch gekleurd onderwijsbe
leid. Of we ons nu beroepen op recente ontwikke
lingen in de genetische wetenschap of gewoon met 
ons nuchtere verstand de maatschappelijke werke
lijkheid analyseren: de conclusie dat mensen noch in 
vaardigheden en intelligentie, noch in morele zin ge
lijk of gelijkwaardig zijn, is moeilijk weerlegbaar. 



16 
s &._o r 2ooo 

Daarmee is niet gezegd dat de invloed op de ontwik
keling van individuele mensen niet voor een heel 
groot deel mede bepaald wordt door de omgeving 
waarin ze opgroeien en gevormd worden. Maar wat 
in de wisselwerking tussen 'nature' en 'nurture' 
overheerst is, althans tot nu toe, nooit duidelijk vast
gesteld. In de AJC werd ooit bezongen: 'de mens is 
goed'. Dat geldealiseerde mensbeeld lijkt velen nog 
steeds parten te spelen, die menen dat de belang
rijkste taak van het onderwijs is het verkleinen van 
sociale ongelijkheid en tevens dat onderwijs daar
voor het belangrijkste, zo niet enige middel is. Dat is 
een strijd tegen sociale ongelijkheid die met de wer
kelijkheid maar weinig te maken heeft en de Verlich
ting in herinnering roept met het adagium: 'Sticht 
scholen, dan kunt ge de gevangenissen sluiten'. 

Het is hierom dat onderwijsbeleid niet mag uit
gaan van het naleve geloof dat de verschillen in aan
leg en capaciteiten tussen kinderen slechts gering 
zijn. Het onderwijs zou er bij gebaat zijn als het be
leid uitsluitend wordt bepaald door twee eenvou
dige doelstellingen: 1. Alle leerlingen een optimale 
kans bieden op het ontplooien van hun talenten ( een 
eis van eenvoudige rechtvaardigheid) en 2. als gevolg 
daarvan ervoor zorgen dat hetland zich sociaal-eco
nomisch en cultured evenwichtig kan ontwikkelen 
op basis van een zo hoog mogelijk niveau van kennis 
en vaardigheden. 

Het jalen van de middenschool 

Het onderwijsmodel dat Barth in haar discussiebij-· 
drage ontwikkelde, lijkt als twee druppels water op 
de middenschool van wijlen Leon van Gelder en zijn 
adept Van Kemenade. Ze wil tot ver in het voortge
zet onderwijs in een schooltype de heterogeniteit 
van de klas handhaven. Dat is een mooi ideaal maar 
wie dat wil, moet zich toch eens afvragen hoe het 
komt dat vaak al in de middenfase van de basisschool 
niveaugroepjes worden gevormd of waarom de ba
sisvorming, juist waar het gaat om de heterogeniteit 
binnen klasseverband, volledig is mislukt. Natuur
lijk is heterogeniteit binnen klas of groep, in elk 
geval theoretisch, mogelijk. Maar het is ook zo dat 
die heterogeniteit moeilijker te hanteren valt naar
mate de klassen groter en de kinderen ouder zijn. 
Oat de middenschoolexperimenten indertijd, on
clanks de vele extra faciliteiten, mislukten, was te 
wijten aan de toch nog te grote groepen. Voor volle-

dige heterogeniteit en daarbij horend 'onderwijs op 
maat' is de huidige gemiddelde groeps- of klassen
omvang in de basisschool en het voortgezet onder
wijs veel en veel te groot. Tegen klassen van dertig of 
meer leerlingen is geen pedagogisch-didactisch.in
dividualiseringssysteem opgewassen. Wellicht kan 
dat bij een groepsgrootte van hooguit vijftien in het 
basis- en tien in het voortgezet onderwijs. Volstrekte 
heterogeniteit heeft aileen onder zulke condities een 
kans en dan nog is de vraag of dat sociaal-pedago
gisch wel zo wenselijk is. Helaas is zo 'n pupil-teacher 

ratio in zelfs de meest welvarende samenlevingen on
betaalbaar. Volstrekte heterogeniteit in het voortge
zet onderwijs en dus 'onderwijs op individuele 
maat' is onmogelijk. De pogingen van de trits Rit
zen, Wallage, Netelenbos en nu weer Hermans en 
Adelmund om zonder aanzienlijke verkleining van 
klassen maar door andere pedagogisch-didactische 
methoden toch tot 'onderwijs op maat' te komen, 
zijn alle mislukt of tot mislukken gedoemd . Trou
wens, er is nog nooit aangetoond dat klassikaal on
derwijs minder goede resultaten oplevert dan min of 
meer gemdividualiseerd onderwijs, integendeel. 
Klassikaal onderwijs met ruime mogelijkheden tot 
individuele begeleiding is tot nu toe het beste geble
ken. 

Onvermijdelijke onselijkheid 

Een belangrijk aspect van heterogene groepen is dat 
het verschil in niveau tussen de leerlingen zo na
drukkelijk tot uiting komt. Elk onderwijsleerproces 
vergt regelmatige toetsing. Al in de basisschoolleidt 
dat tot pijnlijk duidelijke verschillen in de leerresul
taten . De ongelijkheid kan niet verborgen blijven en 
ook niet door juf of meester worden weggemas
seerd. De kinderen die door die noodzakelijke en 
derhalve onvermijdelijke toetsingen voortdurend 
het minst presteren ervaren dat, zeker als het jaren 
achtereen zo blijft, als een nederlaag. Onderwijs 
zonder toetsing is niet mogelijk, onderwijs met 
toetsing Ievert een eerste afschaduwing van de later 
zo duidelijke maatschappelijke ongelijkheid. Hoe 
homogener klassen of groepen zijn, hoe kleiner en 
minder pijnlijk de, ook dan overigens nog waar
neembare, verschillen. 

De grote mode van dit moment is 'de brede 
school'. Niet aileen in de zin van de aanwezigheid 
van alle vormen van voortgezet onderwijs maar ook 

1. Isaac da Costa 'Bezwaren tegen den 
geest der eeuw' ( 1 8 2 3) 
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in de maatschappelijke schakeringen van de leerlin
genpopulatie die liefst zo multi-cultureel mogelijk 
moet zijn. Zo'n school functioneert in een netwerk 
van allerlei maatschappelijke instellingen in buurt en 
regio. In de visie van Barth moeten aile leerlingen 
aan het eind van een vierjarige basisvorming (de eer
ste fase van het voortgezet onderwijs), dezelfde 
eindtermen beheersen en daarenboven over een 
'startkwalificatie' beschikken. Maar de basisvor-
ming is, zoals bekend, een fiasco geworden. Het ant

ding in huisvesting en schoolbezoek zullen het pro
bleem niet volledig oplossen maar kunnen wel ter
dege helpen. Oat spreiding voor allochtone leerlin
gen gunstig werkt, weet iedereen die ze in de vroege 
jaren zeventig voor 't eerst in het voortgezet onder
wijs zag opduiken. Ze deden het toen opvallend 
goed. Oat kwam omdat hun taalachterstand veel ge
ringer was dan nu meestal het geval is. En dat kwam 
weer omdat er in de jaren zeventig nog nauwelijks 
'zwarte' scholen waren . Een relatief kleine allocht

woord van het onderwijs
veld op de overtrokken 
eisen van de uitvinders was 
de handhaving van de dak
pansgewijze inrichting van 
het brugjaar. Men verdeelt 
de leerlingen op grond van 

one minderheid leerde op 
zo'n nog'witte' school vee! 
beter en veel meer Neder
lands. 

Speelt hier misschien eifelijkheid een 

rol? OJ zijn deze vragen politiek zo 
incorrect dat ze iiberhaupt niet gesteld 

mogen worden? 'Kansarme autochtone kin
deren uit achterstandmi

lieus do en het slechter dan de allochtonen', beweert 
Barth. Oat is juist. Maar haar verklaring van dit ver
schijnsel is onjuist. Het komt, beweert ze, doordat 
die kinderen 'weinig zelfvertrouwen hebben en be
sluitelozer en sneller van streek zijn' . Maar hebben 
allochtone kinderen meer zelfvertrouwen, zijn die 
besluitvaardiger en minder snel van streek? Zeker 
niet. Waar komt dat verschil in schoolresultaten tus
sen de kinderen uit de autochtone onderlaag en de 
allochtone dan wel vandaan? Allochtone kinderen 
komen uit samenlevingen waar van verticale door
stroming nog nauwelijks sprake is. De ouders en 
grootouders van autochtone kinderen uit achter
standmilieus daarentegen zijn geboren in een sa
menleving met heel wat ruimere mogelijkheden tot 
verticale doorstroming. Het gegeven dat het percen
tage arbeiderskinderen dat een hbo- of universi~re 
opleiding afmaakt zoveel kleiner is dan van kinderen 
uit de middenklasse, is in deze discussie niet rele
vant. Arbeiderskinderen in de klassieke betekenis 
bestaan allang niet meer, ze zijn met de arbeiders
klasse verdwenen. Men moet, om te zien hoe groot 
de verticale doorstroming sinds zo'n halve eeuw is 
geweest, eens nagaan hoe de maatschappelijke posi
tie van de grootouders van de huidige hbo- en uni
versitaire abiturienten en studenten was. Maat
schappelijke emancipatie vergt vaak meer dan een 
generatie. Beschikken kinderen van ouders in de 
huidige achterstandmilieus wellicht gemiddeld over 
minder capaciteiten dan de kinderen van midden
klasse-ouders? En zijn daarom die kinderen rnis
schien minder goed in staat om de eindtermen en 
kwalificaties van de basisvorming te halen, ook al 
krijgen ze daarvoor meer jaren de tijd? Speelt hier 

de adviezen van de basisschool en de behaalde CITO
score zo homogeen mogelijk over de brugklassen 
van de school. De brugklas met vwo-geadviseerden 
met een hoge CITO-score is de bovenste, de brug
klas met vbo-geadviseerden en een !age c 1 TO-score 
de onderste dakpan. Daarmee wordt ongelijkheid in 
eindtermen en ongelijkheid tussen diverse groepen 
in de basisvorming min of meer gei'nstitutionali
seerd. 

Allochtonen en autochtonen 

Merkwaardig is dat men in linkse kringen zo lang de 
problematiek van de etnische minderheden in het 
onderwijs heeft genegeerd. Men ziet aan de onder
kant van onze samenleving slechts ouders met een 
!age sociale status en een laag opleidingsniveau. Oat 
deze onderklasse uit twee duidelijk te onderschei
den groepen bestaat, waartussen de cultuur-histo
risch bepaalde verschillen diepgaand zijn, wordt on
voldoende beseft. Er is geen enkele reden om aan te 
nemen dat allochtone kinderen over een geringer 
gemiddeld capaciteitenpotentieel beschikken dan 
autochtone. Oat zovelen van hen toch hopeloos mis
lukken in hun schoolloopbaan is te wijten aan hun 
taalachterstand en de onwil van veel allochtone 
ouders om in de Nederlandse samenleving te inte
greren. De voor hun kinderen hoogst nadelige ge
volgen van deze weerstand tegen integratie en assi
milatie, de hardnekkigheid waarmee men aan de taal 
en de zedelijke normen van het land van herkomst 
vasthoudt, vooral als het om vrouwen en meisjes 
gaat, heeft voor veel allochtone kinderen fatale ge
volgen . Volop stimulansen en mogelijkheden voor 
allochtone ouders om Nederlands te leren, sprei-
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misschien erfelijkheid een rol? Of zijn deze vragen 
politiek zo incorrect dat ze iiberhaupt niet gesteld 
mogen worden? 

De klassenstrijd nu in kleur? 
Als hoofdschuldige voor de mislukking van de basis
vorming en de brede school ziet Barth de zoge
naamde nieuwe rniddenklasse. Die karakteriseert ze 
als 'de tevreden meerderheid', een begrip ontleend 
aan The Culture if Contentment van J.K. Galbraith . 
Barth's requisitoir tegen de rniddenklasse-ouders is 
sterk. Ze 'sturen hun kinderen soms vele kilometers 
van huis naar school om ongewenste klasgenootjes 
te ontlopen', zegt ze. Ook het vooruitstrevende, 

maar tot een conclusie komen: hier is sprake van een 
verkapt racisme. Dat is een ernstige beschuldiging, 
maar de feiten wijzen duidelijk in die richting. En dit 
vluchtgedrag komt ook veelvuldig voor in linkse po
litieke kringen. Barth veralgemeniseert het ver
schijnsel door te zeggen dat de middenklasse haar 
kinderen 'niet naar een school wil sturen, waar kin
deren uit lag ere sociale milieus rondlopen'. Dat is te 
gemakkelijk gesteld, zeker als het om basisscholen 
gaat. Daar mag de leerlingenpopulatie best wat kin
deren uit achterstandmilieus bevatten mits ze maar 
autochtoon zijn. Dat ligt in het voortgezet onderwijs 
inderdaad anders. Zo gauw een brede scholenge
meenschap vwo/havo/mavo en vmbo onder een 

dak heeft en de vmbo-links stemmende deel van 
de rniddenklasse, het kader 
van de linkse partijen, dat 
in de onderwijsdiscussie 
de brede multi-culturele 
scholengemeenschap van 
vmbo t/m gymnasium aan
prijst, kortom Barth's eigen 
wereld, stuurt de eigen kin
deren naar categoriale en 
liefst kleine, witte scholen. 

Ook het vooruitstrevende, links afdeling veel allochtone 
leerlingen telt, vluchten de 
kinderen uit de midden
klasse naar kleinere scholen 
met aileen mavo/havo/ 
vwo of liever nog aileen 
havo/vwo of, nog liever, 
een categoriaal gymna
sium. De status van het res-

stemmende deel van de middenklasse, 

dat in de onderwijsdiscussie de brede 

multi-culturele scholengemeenschap 

aanprijst, stuurt de eigen kinderen 

naar categoriale en liifst kleine, 

witte scholen. 

Ze betalen zonder morren de vaak exorbitant hoge 
zgn. vrijwillige 2 ouderbijdrage waarmee het elitaire 
en exclusieve karakter van de school gehandhaafd 
kan worden en waarmee de veel te krappe over
heidsfinanciering wordt aangevuld. De 'tevreden 
meerderheid' houdt zo de door haar veroordeelde 
tweedeling tegelijkertijd in stand. 

Volkskrant-journalist Hans Wansink dichtte 
Barth in een reactie in s&.o toe dat ze in een plat
marxistische samenzweringstheorie gelooft van de 
tevreden (en kwaadwiilende!) meerderheid die be
wust de onderdrukte minderheid wegdrukt en uit
sluit. Dat is onzin, van een bewuste samenzwering is 
natuurlijk geen sprake en dat beweert Barth ook 
niet. Maar Wansink doorziet zijn eigen klasse onvol
doende. Barth ziet, met recht, wel een algemeen ge
dragspatroon bij ouders uit de middenklasse. Zo 
gauw op een schoolplein de eerste hoofddoekjes 
verschijnen, zo gauw er jongetjes rondlopen met 
pikzwart haar en donkere ogen, zoeken de rnidden
klasse-ouders een andere school voor hun kroost. 
Als excuus voor deze, voor ailochtonen zeer verne
derende, handelwijze beweren ze dat het onderwijs 
bemoeilijkt en vertraagd wordt als ailochtone leer
lingen een substantieel deel van de schoolbevolking 
uitmaken. Wie daar objectief over nadenkt, kan 

tant aan beroepsonderwijs 
dat nog bestaat, is zo laag dat middenklasse ouders 
die het advies aan het eind van de basisschool krijgen 
om hun kinder naar toe te sturen, reageren alsof ze 
geadviseerd worden hun kind naar een psychiatri
sche inrichting te sturen. Opvailend is dat het lager 
agrarisch onderwijs daar niet zo door wordt ge
troffen . Dat bloeit door de toestroom van 'laag' ge
adviseerde rniddenklassekinderen want die scholen 
hebben nauwelijks ailochtone leerlingen en platte
landskinderen zijn schijnbaar wei aanvaardbaar voor 
de rniddenklasse. 

De matiB beaaifde middenklasse-leerlinB 
Verschilt de huidige rniddenklasse van die van zo'n 
halve eeuw geleden? Zeker in omvang: een veel gro
ter deel van de bevolking heeft een hogere opleiding 
en is steeds meer gaan verdi en en. Voor wat het onder
wijs betreft is de relatie, ondanks ailerlei ingrijpende 
veranderingen, ongeveer dezelfde gebleven. Mid
denklasse-ouders eisen van de school dat hun kinde
renin de kortst mogelijke tijd een zo hoog mogelijk 
diploma halen. Zij vrezen niets zozeer in de huidige 
meritocratische samenleving dan sociale declassering 
als gevolg van een rnislukte schooiloopbaan. Die 
vrees was er altijd al, maar is sterker dan vroeger nu 
ook hun dochters mee moeten doen aan de race. 
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Merkwaardig is dat Barth niet door heeft dat het 
juist ook de middenklasse is die wil dat het niveau 
van het onderwijs_voor haar wat zwakkere kinderen 
verlaagd wordt. Sinds de jaren zestig zien we bij elke 
zogenaamde vernieuwing hoe, om het eens ouder
wets te zeggen, aan de matig begaafde leer ling uit 'de 
betere standen' de mogelijkheid wordt geboden 
toch een diploma met een zeker aanzien te verwer
ven. Het Schoolonderzoek was zo'n middel dat in 
het Studiehuis in een uitgebreidere vorm terug
keert. Vooral elitaire standenscholen rommelden er 
naar hartelust mee. Zo ontstond grote rechtsonge
lijkheid: leerlingen van scholen die te gemakkelijke 
schoolonderzoeken afnamen, kwamen daardoor 
heel wat makkelijker aan hun einddiploma. De toen
malige MMS was ook een voorbeeld. Middenklasse
ouders die hun dochters te goed achtten voor huis
houdschool of u L o maakten er dankbaar gebruik 
van. Haalden ze het niet dan bleven de meisjes toch 
tussen 'ons soort mensen'. Met de Mammoet kwam 
het 'pretpakket', een voortzetting van het M M s-pro
gramma maar dan ook voor jongens. Deze werke
lijkheid stemt niet overeen met het beeld dat Barth 
schetst van een middenklasse die het onderwijssys
teem wil 'inrichten als een afvalrace waarin aileen de 
besten de eindstreep halen'. De middenklasse-ou
ders willen het onderwijs zo ingericht hebben dat 
ook hun minder begaafde kinderen, eventueel met 
vee! bijlessen en een langere studieduur, toch een di
ploma halen met enige maatschappelijke status. En 
zo werkt in de praktijk het systeem en dat mag dan 
geen gevolg zijn van een samenzwering, het is wei 
mede een gevolg van het feit dat het ontworpen is 
door makers van onderwijsbeleid die zelf midden
klassers (geworden) zijn. Recent werd nog eens dui
delijk dat de middenklasse voor al haar kinderen de 
mogelijkheid tot het behalen van minstens een havo
diploma open wil houden. Toen het Studiehuis vee! 
leerlingen te machtig werd, trokken ze met instem
ming van hun verontruste ouders naar Den Haag en 
met succes. De verbazing van vee! politici over het 
geweld op Malieveld en Binnenhof was het zoveelste 
bewijs van hun onwetendheid van wat er bij de 
schooljeugd veranderd is. Wie weet hoe het op vele 
scholen toegaat na de uitslagen van de eindexamens 
zal er zich niet over verbaasd hebben. 

2 . Zogenaamd vrijwilllg, want welke 
ouder durft die bijdrage te weigeren 
'als iedereen het betaalt'?Wie durft zijn 

Geprivatiseerd onderwijs 
Aariliangers van 'de derde weg', zoals Wansink, wil
len een dusdanig grote zelfstandigheid van scholen 
dat de weg naar verdere sociale segregatie open ligt. 
In die visie lijkt het er op dat goed onderwijs tot 
koopwaar wordt gemaakt voor degenen die het 
meest willen betalen, een ontwikkeling die zich ook 
aftekent in de gezondheidszorg. Er klinkt zo sterk 
het absolute geloof in het heil van de marktwerking 
en privatisering van overheidsinstellingen door dat 
het lijkt alsof men de scholen wil privatiseren. 
Steeds hogere ouderbijdragen en sponsor-opbreng
sten worden nu al door de schoolbesturen van bij 
zondere scholen gebruikt om meer leraren in dienst 
te nemen en zo de klassengrootte te beperken. Adel
mund en de Onderwijsinspectie betreuren het maar 
kunnen er niets tegen doen want de wet verbiedt het 
niet. En zo krijgt de tevreden middenklasse haar 
eigen scholen. Als Wansink, ter ondersteuning van 
zijn derde weg visie, beweert dat het onderwijs geen 
wezenlijke bijdrage kan leveren aan het verkleinen 
van de ongelijkheid van sociale groepen, is hij ziende 
blind. De invoering van de leerplicht en de rode 
schoolmeesters hebben wei terdege bijgedragen aan 
de emancipatie van de arbeidersklasse en daardoor 
aan de verkleining van maatschappelijke ongelijk
heid. Het confessionele voortgezette onderwijs 
heeft de 'kleine luyden' en de katholieke minderheid 
geemancipeerd. En geen schooltype heeft de verti
cale doorstroming zo bevorderd als ooit het ( M) u L o 
van waaruit menig arbeiderskind naar de kweek
school kon oflangs andere weg verder kon leren. 

Sociaal-democratisch onderwijsbel eid? 
Water nu typisch sociaal-democratisch was aan het 
onderwijsbeleid van Ritzen, Wallage, Netelenbos 
en, tot nu toe, Adelmund is moeilijk te zien . Maar 
dat geldt ook voor de ideeen van Barth. Ze wil ge
lijke kansen maar zo'n eenvoudige wens tot recht
vaardigheid wil iedereen in de politiek van links tot 
rechts. Ze wil geen commercialisme in de school, de 
school mag niet 'de reclame-etalage van sponsors' 
worden. Niet aile sociaal-democraten zijn tegen dat 
commercialisme. Adelmund heeft bijvoorbeeld 
niets tegen sponsoring. En er zijn meer duidelijke 
verschillen in opvatting tussen Barth en Adelmund. 
Die beweerde in een interview3 dat ze sponsoring 

kind in zo'n uitzonderingspositie te 
plaatsen? 
3. N RC HanJe/sb/aJ I 6-07- I 999 
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best vindt 'als het gaat om extra's zoals feestjes en 
uitjes oflessen buiten schooltijd'. Op welke wijze ze 
die beperking wil opleggen, wordt er niet bij ver
teld. Oat sponsoring a! lang vee! verder gaat, schijnt 
ze niet te weten. In datzelfde interview wordt ook 
duidelijk hoe Adelmund de leraar ziet. Zij wil dat 
politie en welzijnsinstellingen 'zich in en rond het 
schoolgebouw (van de brede buurtschool, J E) groe
peren' . Die moeten daar dan 'huiswerkbegeleiding 
geven en problemen signaleren'. De leraren 'moe
ten dat niet zelf doen, zij moeten aileen lesgeven'. 
Zo wordt de taak van de leraar gereduceerd tot in
structeur. Adelmund degradeert hem van pedagoog 
met een leeropdracht tot de zo gesmade lesboer. Oat 
is duidelijk in strijd met de bedoeling om het le
raarsambt het verloren gegane gezag en de oude sta
tus terug te geven. Wie dat wil, zal de pedagogische 
taak van de leraar moe ten versterken en niet reduce
ren. Oat die zo ver uit het zicht is geraakt, is mede 
veroorzaakt door de enorme, door de overheid afge
dwongen, schaalvergroting, de creatie van een mid
denmanagement, extra bestuurslagen in de vorm 
van bovenschoolse directies, een steeds diepere 
kloof tussen de schoolleiding en de leraar voor de 
klas, bureaucratisering, formatiebudget-, lumpsum
en outputfmanciering, alles zogenaamd ter verbete
ring maar in werkelijkheid ter bezuiniging. Zo zijn 
scholen verworden tot slechte imitaties van op een 
vrije markt concurrerende bedrijven waarin een gi
gantisch vervreemdingsproces is opgetreden. 

Ook de grote en brede scholengemeenschappen van 
vmbo tim vwo zijn moeilijk als een sociaal-demo
cratisch concept te beschouwen. De voorstanders 
zien er voordelen in die er niet zijn. Zo zouden die 
mega-scholen kleinere klassen en mogelijkheden 
voor een breder, interessanter onderwijsaanbod 
hebben. Noch het een, noch het ander is juist. 
Grote, brede scholengemeenschappen moeten vaak 
vee! te grote klassen in de onderbouw vormen om 
daarmee de te kleine klassen in de bovenbouw 
havo/vwo te fmancieren. En een brede scholenge
meenschap heeft in zijn onderwijsaanbod niets dat 
ook elders niet verkrijgbaar is en onder zeker betere 
sociaal-pedagogische condities. In de massaliteit en 
daardoor de anonimiteit van de mega-school is de 

persoonlijke en directe band tussen de leraar en de 
klas vrijwel verdwenen. En dit klemt temeer waar 
ouders steeds meer van hun traditionele taken aan 
de school delegeren. Wat dit betreft toont de door 
Barth zo verfoeide middenklasse een fijne neus voor 
het beste te hebben: door haar voorkeur voor klei
nere scholen. Bij de rniddenklasse-ouders ontstond 
niet voor niets de smalende omschrijving onderwijs

Jabriek als men het over grote scholengemeenschap
penhad. 

Leerplicht en vrijheid 

Een op het eerste gezicht aardig idee van Barth is de 
koppeling van de leerplicht aan 'het bereiken van een 
voorgeschreven eindniveau' met daarbij 'het beha
len van een startkwalificatie' . Maar hier wreekt zich 
tevens een pijnlijk gebrek aan kennis van de praktijk. 
Wil ze werkelijk zeventien- en achttienjarigen 
dwingen (met hulp van de politie?) naar school te 
gaan? Oat lukt zelfs niet met beduidend jongere leer
lingen. En is zo'n dwang sociaal-democratisch? Haar 
idealisme slaat volledig op hoi als ze de verantwoor
delijkheid voor het slagen van haar plan tot individu
ele leerplichtverlenging bij de school legt 'die op 
zoek moet naar optimale omstandigheden, didacti
sche methoden en vormen van ondersteuning om 
aile kinderen met een voltooid curriculum af te le
veren'. Ze besluit deze tirade met het gebod dat 'uit
val daarom nietkan worden geaccepteerd' . Daarom 
moet 'de in de structuur aanwezige selectie' vermin
deren. Kinderen met achterstanden krijgen zo 'een 
betere uitgangspositie, omdat zij zich aan anderen 
kunnen optrekken'. Oat lukt aileen als die kinderen 
de daarvoor nodige aanleg bezitten en dat is meestal 
niet zo. En in de te grote klassen van nu lukt datal he
lemaal niet. Bovendien schiet onderwijs zonder re
gelmatige toetsing van de verworven kennis en vaar
digheden z'n doe! voorbij. En toetsing leidt onver
mijdelijk tot selectie. Tegelijkertijd wordt het be
lang en gewicht van centrale, landelijke toetsingen 
ter afronding van duidelijke curricula van minder 
belang geacht dan de toetsingen door de eigen 
school. Zonder externe controle ligt hier de weg 
naar verdere niveauverlaging open4. Daarom is de 
stelling dat de in de structuur aanwezige selectie 
moet verminderen een bedreiging voor het cogni-

4· Ook in het basisonderwijs is door 
gebrek aan externe controle de waarde 
van de c ITO-toets betrekkelijk. 
Leerlingen worden, lang voor de toets 

wordt afgenomen, getraind met toetsen 
van voorafgaande jaren en worden vaak 
geholpen tijdens het maken van de 
toets. Noch het een noch het ander is 

de bedoeling. Uiteraard scoren scholen 
die de toets correct afnemen lager. Er 
zijn dan ook nog maar weinig scholen 
waar het volgens de bedoeling toe gaat. 
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tieve niveau van het onderwijs. Wie in de sociaal-de
mocratische traditie naar zoveel mogelijk goed on
derwijs voor allen streeft, moet geen ontwikkelin
gen bevorderen waarbij onherroepelijk diploma-in
flatie optreedt, waarbij overdracht van kennis en in
zicht wordt verdrongen door de roep om meer en 
gemakkelijker te verwerven vaardigheden. 

Theorie en praktijk 
De pogingen om toch met grote, heterogene klassen 
onderwijs op individuele maat te realiseren, zijn vol
ledig mislukt. Barth veronderstelt dat die misluk
king voortkomt uit de gebrekkige lerarenopleidin
gen. Die is, dat hebben visitaties aangetoond, inder
daad niet best. De instituten kregen steeds meer te 
maken met een instroom van de zwakste havo- en 
vwo-abiturienten. Het niveau werd te gemakkelijk 
aangepast bij de te beperkte capaciteiten van de stu
denten. Wat Barth wil zal overigens ook niet lukken 
als het niveau van de studenten aanzienlijk hoger zou 
zijn. Geen opleidingsinstituut zal ooit in staat zijn le
raren af te leveren die onderwijs op individuele maat 
kunnen geven in te grote, heterogene klassen. Los 
van de vraag of dat wenselijk is. 

De school moet zus, de school moet zo en uitval 
is verboden (op straffe van wat?). Dit soort krijgs
haftig gecommandeer wekt slechts lachlust of 
woede op in de leraarskamer. Politici verlangen met 
het grootste gemak van alles van de school zonder in 
te zien dat daarvoor dan.wel de middelen en moge
lijkheden moeten worden verschaft. Dat is wellicht 
de belangrijkste oorzaak waardoor in de leraars
kamers van ons land met zoveel minachting en wan
trouwen over hen wordt gesproken. Soms lijkt het of 
voor Barth en vee! van haar collega-politici de on
derwijsgevenden een meute van saboteurs vormen, 
te lui voor elke inspanning, gespeend van elke wil tot 
verandering. Wie ailerlei wiilekeurige eisen niet 
nader uitwerkt en de mogelijkheden er van met 
praktijkvoorbeelden kan aantonen, wie dan ook nog 
verzuimt geld beschikbaar te steilen, moet niet ver
baasd zijn niet serieus genomen te worden. Een 
nieuw dieptepunt in de verhouding tussen het veld 
en de politiek is bereikt na het wanbeleid van Nete
lenbos en Adelmund bij respectievelijk de opge
drongen invoering van de basisvorming en nu weer 
van het Studiehuis. 

Utopische dromen 
Barth, en zij niet aileen, wil aile leraren 'ongeacht 
hun opleidingsniveau en ongeacht het onderwijs-

type waarin ze werken op hetzelfde salaris laten star
ten'. Dat lijkt misschien sociaal-democratisch maar 
ik zou het liever een relikwie van het utopisch socia
lisme willen noemen. Ook op de PvdA of linkser 
stemmende eerstegraads docenten zullen daar vast 
genuanceerder over denken. Los daarvan, wie haalt 
het in z'n hoofd om aan een kleuterleidster, want dat 
is de lerares van groep 1 of2 eigenlijk, eenzelfde aan
vangssalaris te betalen als een leraar scheikunde of 
biologie in de bovenbouw havo/vwo?Wie de leraar 
'marktconform' wil belonen, mag toch niet de ogen 
sluiten voor het feit dat een afgestudeerde chemicus 
in het bedrijfsleven kan beginnen met veel meer dan 
het aanvangssalaris van een leraar aan de basisschool? 
Voiledig in strijd met dit idee en even onverant
woord zijn de pogingen van de politiek om presta
tieloon, of competentie-beloning zoals het eufemis
tisch wordt genoemd, in te voeren. Daarmee intro
duceert men de mores van het bedrijfsleven in de 
school. Wie gaat uitrnaken of docent A meer moet 
verdienen dan docent B met dezelfde ancienniteit, 
bevoegdheid en betrekkingsomvang? Op grond van 
welke vrijwel altijd subjectief toegepaste normen? 
Als iets de coilegiale sfeer in een school kan verpes
ten, is het wei prestatieloon. Het sociaal-pedagogi
sche klimaat, toch al vaak verziekt door de noodzaak 
tot concurrentie op de leerlingenmarkt en de steeds 
bedrijfsmatiger opzet van de school, zal er nog ver
der door bederven. 

Stitjkind beroepsonderwijs 
lnteressant was de discussiebijdrage ins &P nr. ~I 99 

van PvdA-Tweede Kamerlid Wouter Gortzak. Wie 
zwicht niet voor een politicus die royaal toegeeft ei
genlijk geen verstand van onderwijs te hebben? Zijn 
pleidooi voor een herwaardering en herinvoering in 
moderne vorm van de ouderwetse ambacht- en 
huishoudschool is moeilijk te weerleggen. Het per
centage scholieren dat het onderwijs zonder start
kwalificatie verlaat, zou heel wat lager zijn als het be
roepsonderwijs sinds eind jaren zestig niet steeds 
verder de vernieling was ingeholpen. Het onder
wijsveld ziet dat in en op veel vmbo-scholen begint 
men dan ook al in de brugklas met beroepsgerichte 
vakken. Vee! drop-outs kunnen gered worden met 
een curriculum na de basisschool dat duidelijk be
roepsgericht is. Niets motiveert leerlingen die niet 
geschikt zijn voor havo/vwo sterker dan een voor 
hen duidelijk zichtbaar en haalbaar doe!. Aileen En
gels als vreemde taal, vee! Nederlands, geen theore
tische maar praktische maatschappijleer met veel 
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handvaardigheid en wemig theoretische vakken. 
Zo'n school mag best vmbo heten. De daarin voor
ziene theoretische leerweg echter heeft met be
roepsonderwijs niets te maken maar bestaat aileen 
om (weeral, net als vroeger!) tegemoet te komen 
aan de rniddenklasse die in deze theoretische leer
weg de voortzetting van het mavo ziet van waaruit 
alsnog kan worden getracht de tweede fase van het 

men de grondslag van dit concept. Twee feeen, 
Helen Parkhurst (Dalton) en Maria Montessori 
stonden aan de wieg en rustten het toe met wonder
baarlijke eigenschappen. Een derde fee, Clan Visser 
't Hooft, mocht het in Nederland implementeren 
(zoals dat dan moet heten). Maar al na korte tijd 
werd het concept op gewelddadige wijze op Malic
veld en Binnenhof verminkt. Het zou de bewindslie

havo te halen5. En omdat 
dat vaak niet zallukken (al 
was het maar door het vee! 
meer eisende Studiehuis) 
houden we die ruim dertig 
procent uitvallers op peil. 

Dit soort kriJashciftiB aecommandeer 
wekt slechts lachlust of woede op in 

de leraarskamer. 

den Netelenbos en Adel-
mund, aleer ze de ideeen 
van die feeen zo kritiekloos 
volgden, te denken hebben 
moeten geven dat noch het 

Wat is er eigenlijk tegen vroeg beginnend speci
fiek beroepsgericht onderwijs? Zeker, er zal vee! 
minder aan algemeen vormende vakken worden ge
daan. Vee! kinderen zijn daar nu eenmaal niet voor te 
motiveren, al laat je nog zulke verfijnde, door de 
theoretici van de pedagogische studiecentra en de 
s LO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) bedachte di
dactieken, op ze los. Als ze later een gemis aan alge
mene of culturele vorming bespeuren, moeten ze de 
gelegenheid hebben dat tekort in het volwassenen
onderwijs te compenseren. Barth eist van de leraren 
dat ze het onderwijs 'spannender, leuker en uitda
gender' maken. Helaas verzuimt ze aan te geven hoe 
dat dan moet. Er is nu eenmaal veelleerstof die noch 
leuk, noch spannend, noch uitdagend is. Zinvol en de 
moeite van een experiment meer dan waard is het 
om binnen het vmbo een tweede curriculum te ont
wikkelen dat voldoende ondergrond geeft voor een 
diploma dat na vijf jaar de poort naar het hbo en na 
zes jaar naar de universiteit opent. In het vmbo moe
ten dan voor zo'n curriculum eerstegraads docenten 
worden aangetrokken. In die leerweg is een vreemde 
taal (Engels) voldoende. In de meeste Westeuropese 
Ianden betreden de studenten het hbo en de univer
siteit toch ook met maar een vreemde taal. Door zo 
de fuikwerking van het huidige vmbo weg te nemen, 
verdwijnt rnisschien ook het vooroordeel van de 
rniddenklasse er tegen. 

Het Studiehuis: het sprookje van de drie jeeiin 

Na het fiasco van de basisvorming dreigt het nu ook 
met het Studiehuis rnis te gaan. Oude ideeen vor-

Dalton-, noch het Montes
sari-model in het voortgezt onderwijs ooit voldaan 
hebben. Was dat wei het geval dan waren de Dalton
en Montessorischolen a! lang regel in plaats van uit
zondering. Het geringe aantal scholen van deze sig
natuur wordt voornamelijk bezocht door rnidden
klasse-kinderen en ze kwamen er bij de Ttouw-on

derzoeken niet best af. Het concept werd ontwik
keld om tegemoet te komen aan de kritiek uit vooral 
de 'harde sector' van het hbo en de universiteiten . 
Kort gezegd: havo en vwo hadden te weinig niveau, 
waren daarom niet selectief genoeg en daardoor was 
het aantal uitvallers vee! te groot. Een dreigende 
output-fmanciering is dan geen prettig vooruitzicht. 
De remedie bestond uit vergroting van het aantal 
vakken, reductic van het aantal lesuren, vee! zelf
werkzaarnheid en individuele begeleiding. De ern
stigste kritiek is nog niet eens dat de winst van de 
verbreding grotendeels verloren ging door een ver
lies aan diepgang. Ernstiger was dat men voorbijging 
aan het feit dat het grootste dee! van de vijftien- tot 
achttienjarigen onvoldoende zelfdiscipline heeft om 
de grotere vrijheid van dat Studiehuis aan te kunnen. 
Als er ooit talent verloren is gegaan in het onderwijs 
dan nu opnieuw in het Studiehuis. Maar ook in het 
hbo en de universiteit is gebrek aan zelfdiscipline de 
voornaamste oorzaak van de uitval. Het antwoord 
daarop is de invoering van een vee! schoolser sys
teem in het hoger onderwijs. En ook enkele eenvou
dige verbeteringen in havo en vwo zijn denkbaar. De 
wildgroei van de vrije pakketkeuze, wei eens sma
lend het cafetariasysteem genoemd, had vervangen 
kunnen worden door de keuze uit drie, eventueel 

5. Scholengemeenschappen 
mavo/havo/vwo schaffen hun mavo
afdeling dan ook niet af. Ze kunnen rue 
handhaven mits formeel als 
'theoretische leerweg in het vmbo' . 

Voor de ouders (i.e. de klant) 
handhaven ze de naam mavo en leggen 
in de voorlichting er de nadruk op dat 
het gewoon om de oude mavo met 
dezelfde doorstromingsmogelijkheden 

gaat. Iedereen gelukkig: de ouders 
hoeven hun kind niet naar zo 'n 
statusverlagende school voor 
beroepsonderwijs te sturen en de 
school behoudt haar werkgelegenheid. 
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vier, standaardpakketten. Het aantal vakken per 
standaardpakket had in het havo met twee en in het 
vwo met drie moeten worden uitgebreid. En aan het 
gezeur over studielast in uren had men nooit moeten 
beginnen. Wie wat worden wil, moet er maar een 
aantal jaren keihard werken voor over hebben. 

De traaische drop-out 
Barth wekt de indruk alsof het vee! te grote aantal 
leerlingen dat zonder enige kwalificatie de maat
schappij instapt, voornamelijk uit de onderste so
ciale stratificaties komt. Het is waar, juist in die mi
lieus wordt een vmbo-advies vaak gelaten aanvaard. 
En, welzeker, ook vaak te gelaten. Zo volmaakt is ons 
basisonderwijs niet, dathet elk talent tijdig ontwaart 
en ontplooit. Maar de uitvallers in het mavo/havo/ 
vwo komen ook vaak uit de middenklasse. Op gevaar 
af voor sentimenteel te worden versleten: hiermee 
gaat vee! kinderleed gepaard. De schuld ligt bij de 
middenklasse-ouders en, het client gezegd, de basis
school. Ouders belasten hun kinderen, zonder dat 
het nadrukkelijk wordt uitgesproken op impliciete 
wijze met het postulaat dat ze toch minstens havo 
moeten kunnen halen. Kinderen die om welke rede
nen dan ook daartoe niet in staat zijn, ervaren dat als 
een vernederend falen. Als dat dreigt te gebeuren, 
hebben middenklasse-ouders een kast vol verklarin
gen: het ligt aan de school, het kind is leesblind en de 
school heeft dat te laat gemerkt, het heeft faalangst 
door het autoritaire gedrag van de leraren, het 
wordt gepest en de leraren doen daar niets tegen, 
het is een laatbloeier en de school had daar geen ge
duld voor, etc. Dat het gewoon een gebrek aan capa
citeiten is, willen ouders niet zien. Basisscholen 
worden in de slag om de leerling door ouders, bin
nen het systeem van de vrije leerlingenmarkt, afge
rekend op het aantal doorstromers naar vwo/havo. 
Oat en niets anders bepaalt voor de middenklasse de 
kwaliteit van een basisschool. Daarom knoeien zo
veel basisscholen met de cno-toetsen en geven te 
geflatteerde adviezen. En na een aantal ellendige 
jaren van herhaald doubleren en doorstromen van 
vwo naar havo, naar mavo en soms nog naar vmbo, 
stapt een kind na een schoolloopbaan vol nederlagen 
verbitterd en gefrustreerd de samenleving in. Als 
het daar naartoe gegaan was waar het gezien de aan
leg thuis hoorde, namelijk het vmbo, dan was het 
vee! ellende bespaard en kon het terugzien op een 
geslaagde schoolloopbaan. Dat Gortzak, die zegt er 
geen verstand van te hebben, zoiets ziet, is opmer
kelijk. 

De achterhaalde schoolstrijd 
Barth is niet de eerste politicus die er op wijst 'dat 
het recht van bijzondere scholen om leerlingen te 
weigeren oneigenlijk wordt gebruikt. Scholen die 
zich daaraan bezondigen selecteren niet op grond 
van identiteit, maar op afkomst of aanleg'. En in con
fessionele kringen zijn er ook velen die met lede 
ogen aanzien hoe de oorspronkelijke godsdienstige 
grondslag van menige confessionele school verwa
tert. Het is jammer dat Barth dit detournement de 
pouvoir van bijzondere scholen niet nadrukkelijker 
veroordeelt. Natuurlijk zouden rooms-katholieke 
en protestants-christelijke scholen slechts leerlin
gen van de eigen denominatie moeten toelaten, ze 
zijn tenslotte niet gesticht om te evangeliseren 
onder buitenkerkelijke of anders-gelovige leerlin
gen. En er zijn inderdaad enkele principiele prote
stants-christelijke en sinds kort ook Islarnitische 
scholen die zo handelen. Maar het grootste deel der 
confessionele scholen plaatst elk kind van buitenker
kelijke of andersgelovige ouders, mits niet uit de on
derlaag der samenleving of allochtoon. Dat beleid 
verandert pas als ze door daling van het leerlingental 
met opheffmg worden bedreigd. Vee! Algemeen Bij
zondere scholen handhaven hun exclusiviteit, on
clanks de beleden 'algemene toegankelijkheid', ge
makkelijk door hoge ouderbijdragen en omdat ze 
vrijwel altijd in de 'betere buurten' staan. Barth be
perkt zich tot de signalering van het verschijnsel. Ze 
waagt zich niet aan voorstellen tot verandering. 
Waarom werpt ze als Kamerlid niet de vraag op of 
schoolbesturen van bijzondere scholen inderdaad 
het recht hebben om op willekeurige gronden leer
lingen te weigeren? Artikel 2 3 van de Grondwet 
noemt dit recht niet en artikel 1 verbiedt elke vorm 
van discriminatie. Confessionele scholen die open 
staan voor leerlingen van alle gezindten houden zich 
niet aan de bedoeling van de Pacificatie van 191 7: de 
bijzondere/ confessionele school is uitsluitend be
stemd voor leerlingen van de eigen denominatie. 
Een van oorsprong confessionele school kan niet, 
zoals ooit o66 wilde, opgelegd worden de eigen de
nominatie nadrukkelijk iedere dag uit te dragen, 
zoals ze dat in vroeger tijden deden. Maar wel kan 
getracht worden ze, op grond van artikel 1 van de 
grondwet, te dwingen tot algemene toegankelijk
heid. Als van confessionele zijde wordt aangevoerd 
dat zo'n algemene toegankelijkheid de identiteit van 
hun scholen dreigt aan te tasten, is het verweer een
voudig. Als die identiteit weer duidelijk gepresen
teerd wordt, zoals in Reformatorische, Evangeli-
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sche, Antroposofische en Islamitische scholen, dan 
blijven de leerlingen die die identiteit kunnen be
dreigen vanzelf weg. 

Wat moet er aebeuren? 

Het is hier niet de plaats om na te gaan in hoeverre 
een sociaal-democratisch onderwijsbeleid politiek 
te verwerkelijken is. Bovendien denk ik dat een goed 
onderwijsbeleid niet per se en exclusief sociaal-de
mocratisch is. Wie de hieronder volgende beleids
voorstellen sociaal-democratisch wil noemen, mag 
dat. Ze zijn gebaseerd op de twee eenvoudige doel
stellingen genoemd in de aanvang van dit artikel, op 
uitgebreide literatuur over het onderwijs en vooral 
op de ervaringen in de praktijk. Ze beogen op een 
praktische manier de kwaliteit van het onderwijs te 
verhogen en niet slechts voor kinderen uit de mid
denklasse. 

Om te beginnen moet elke door de overheid ge
financierde school algemeen toegankelijk zijn. De 
salariering van onderwijspersoneel moet marktcon
form zijn, centraal geregeld worden en buiten de 
lumpsum-fmanciering blijven. Beperk de mogelijk
heid tot deelbetrekkingen, ook al om over-feminise
ring van het beroep in het basisonderwijs te voorko
men. Vergemakkelijk de mogelijkheid tot ontslag 
wegens ongeschiktheid van slecht functionerende 
leraren en schoolleiders. 

Verklein de klassen in het basisonderwijs van 
groep 1 t/m groep 8 tot een gerniddelde van ten 
hoogste twintig leerlingen. Laat een basisschool niet 
groter zijn dan acht opeenvolgende groepen. Bij 
overschrijding van die grens moet tot splitsing wor
den overgegaan. Geef scholen (ook de basisscho
len!)voldoende onderwijs ondersteunend en admi
nistratief personeel en beloon dit werk goed. 

Om geweld, intimidatie en (jeugd-)criminaliteit 
in het voortgezet onderwijs terug te dringen, om het 
aantal ongekwalificeerde schoolverlaters te verklei
nen, client stapsgewijs naar de volgende verbeterin
gen gestreefd te worden: verkleining van de betrek
kingsomvang, kleinere klassen (tot gemiddeld zo'n 
twintig leerlingen) en kleinere scholen. De leraar 

krijgt dan weer de mogelijkheid te worden wat 
hij/zij primair zou moeten zijn: opvoeder en bege
leider. Daarom ook moeten scholen in het voortge
zet onderwijs niet groter zijn dan zo 'n zes- tot ze
venhonderdleerlingen. 

Beeindig de heilloze arbeidsdeling binnen de 
school. Schaf aparte functies tussen schoolleiding en 
leraar af, met het huidige zogenaamde midden
management is een nieuwe en overbodige hierarchie 
ontstaan binnen wat om sociaal-pedagogische rede
nen een platte organisatie moet zijn. Verplicht 
schoolleiders tot een beperkte lestaak. Maak het 
volwassenenonderwijs makkelijker toegankelijk, 
ook voor uitkeringsgerechtigden. Biedt allochtone 
ouders zoveel mogelijk gelegenheid om Nederlands 
te leren en stimuleer ze er toe. Geefbij goed resul
taat een geldelijke beloning en durf eens te overwe
gen om bij onwil te korten op de uitkering. Beperk 
de omvang van de wanstaltig uitgegroeide verzor
gingsstructuur en reduceer het aantal beleidsadvi
seurs van het Ministerie van Onderwijs. Het nuttig 
rendement is noch meetbaar, noch zichtbaar. Wel 
echter de kwalijke gevolgen: zie Basisvorming en 
Studiehuis. Geef aile adviseurs en consultants met 
een onderwijsbevoegdheid de gelegenheid hun oude 
roeping van leraar weer op te vatten. Versterk tege
lijkertijd de inspectie, geefhaar meer bevoegdheden 
en laat ze vooral weer onaangekondigd op de scho
len inspecteren. 

En zo kan iedereen die het onderwijs van binnen uit 
kent, die weet water vernield is in de laatste decen
nia en die ziet hoe het steeds beroerder gaat, nog 
heel lang doorgaan met wat eigenlijk het intrappen 
van open deuren is. Er is zeker veel meer geld nodig 
om het basis- en voortgezet onderwijs uit het slop te 
halen. Maar in een land dat barst van de welvaart 
mag dat het probleem niet zijn. 

JAN ERDTSIECK 

Was in het openbaar onderwijs achtereenvolaens 

werkzaam als onderwijzer, leraar aeschiedenis en rector; 

tevens oud-hoifdbestuurder van de ABOP 
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Cultuur is een expliciet 
thema in de voorbereiding 
van de vijfde nota ruimte
lijke ordening. Opvallend is 
de aandacht voor de cul
tuur-historische dimensie 
van het ruimtelijk beleid. 
In navolging van beleids
nota's als Belvedere of Ruim
telijke ontwerpen en arcbeo

loaie wordt de waarde van 
stadsgezichten, bepaalde 
cultuurlandschappen en 
sporen uit het verleden be
nadrukt. 1 De soms onge
voelige houding van de 
plano Iogie uit het verleden 
wordt daarmee terecht ge
corrigeerd. Maar welk cul
tuurpolitiek ideaal spreekt 
uit deze nota 's? In hoeverre 
is de onder meer door Van 
der Ploeg bepleite 'cultu
rele plano Iogie' nu een wij
ziging ten opzichte van de 
gangbare planologische 
kijk op de ontwikkeling van 

s &_o 1 2ooo 

De culturele 
ambitie van de 

vijfde nota 
ruimtelijke 

ordening 

Waarbeen koerst bij, 

die bet ideaaJ niet VOOT oaen boudt? 

Thorbecke 

MAARTEN HAJER 

Een antwoord jormuleren op bet beimelijk 

uiteenvallen van de Nederlandse samenlevin9, 
dat zou bet cultuurpolitieke ideaal van de vijfde 

nota kunnen zijn. In plaats van een jrictieloze 

samenlevinB - waarin mensen doelbewust Janas 
elkaar been ]even -, client de notie van bet 

publiek domein, de ifeer van uitwisselinB, 

corifTontatie en priferentievorminB van buraers, de 
ruimtelijke ordenin9 te inspireren. 

burgers kan en gaat functio
neren. 2 

Juist deze aandacht 
voor de kwaliteit of 'po
tentie' van bepaalde plaat
sen laat zich goed combine-
ren met meer aandacht voor 
cultuur. Sprak de ruimte
lijke ordening vroeger nog 
abstract over het indelen 
van 'ruimten' ('space') nu 
korntermeeraandachtvoor 
de kwaliteit van bepaalde 
'plaatsen' ('place'). Aan
dacht voor de cultuurhisto
rie past hier uiteraard prima 
in. Zo worden de kleine his
torische dorpskernen en 
oude stadscentra nu vee! 
beter op waarde geschat dan 
in het verleden. Op vee! 
plaatsen worden de lichtre
clames en luifels van win
kels ingeperkt en afgebro
ken. Gevels moeten weer 
'fluisteren', is het nieuwe 

Nederland? Wat is, kortom, de toegevoegde waarde 
van de thematisering van cultuur voor de vijfde 

idee. Snel stapelbaar plastic 
maakt plaats voor rieten terrasstoelen, niet zelden via 
een gemeentelijke verordening. Het econornische 
succes van de aangenarne binnensteden van Maas
tricht en Groningen dringt ook elders door; kenne
lijk kunnen cultuur en econornie ook samengaan! 

nota? 

Themapark Nederland 

In de ruirntelijke ordening voltrekt zich een omslag 
van een toelatingsplanologie (hier mag worden ge
werkt, daar gewoond, maar hier is aileen plaats voor 
de 'functie' natuur) naar een ontwikkelingsplano
logie. In deze laatste opvatting wordt niet zozeer ge
keken naar de ruimtelijke ordening van functies 
maar wordt gestreefd naar het realiseren van be
paalde ruimtelijke kwaliteiten. Het 'groen houden' 
van het Groene Hart is niet Ianger genoeg: het gaat 
om de ontwikkeling van het gebied opdat het ook 
werkelijk als recreatieve ruimte voor de Randstad-

Lang is gedacht dat het geld verdiend rnoest wor
den in de 'harde' econornie terwijl dit autornatisch 
ten koste zou gaan van de 'zachte' kwaliteiten van de 
leefomgeving. Maar inrniddels lijken beleidsmakers 
steeds meer in te zien dat er in de toekomst vooral 
geld zal worden verdiend in de 'vrijetijdsindustrie'. 
De spanning tussen econornie en leeforngeving ver
dwijnt daarrnee natuurlijk niet, maar verschiet wei 
van kleur. Zo wordt de toeristisch-economische po
tentie van de 1 7de-eeuwse Hollandse binnensteden 
vergroot door een musealisering van de stad, zij het 
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dat deze 'nieuwe authenticiteit' door vee! stadsbewo
ners ook als rem op hun bewegingsvrijheid ervaren 
wordt. 

Een cultuur-historische benadering van de ruim
telijke ordening is ontwikkeld vanuit een zelfstandig 
motief: er moet meer aandacht komen voor het erf
goed anders dreigt dit ten onder te gaan in een pro
ces van versnippering, verwaarlozing en verande
ring. Maar deze beleidsorientatie gaat gelijk op met 
de esthetiserina van de ruimtelijke ordening. De con
touren daarvan tekenen zich al af. Het is de ruimte
lijke ordening van Themapark Nederland, vol weg
wijzers en verdwaalpaden, weekendarrangementen 
in toeristische oases en bezoekjes aan nieuwe wilde 
natuur. Meedeinend op de ton en van de AN w B en 
Center Pares lijkt deze cultuur-historische benade
ring van het beleid kwetsbaar voor een al te innige 
omhelzing door de krachten van de vrijetijdsindus
trie. 

De jrictieloze samenlevinB 

Natuurlijk komt de culturele dimensie ook nog op 
andere plekken aan bod. Bijvoorbeeld in de relatie 
tussen architectuur en openbare ruimte. Een inte
ressant voorbeeld is de recente gedachte om de 
nieuwe mobiliteit van HSL's en corridors langs de 
transportverbindingen bewust te gaan vormgeven. 
De architecte Francine Houben roept op om de cor
ridors die de afgelopen jaren beetje bij beetje- en in 
weerwil van het planologisch beleid- zijn ontstaan, 
een halt toe te roepen. Niet door een verbod op dis
tributie-bedrijvigheid maar door een planmatige 
aanpak op basis van een integrerend ontwerp. Als al
ternatief stelt zij in Architectuur en de openbare ruimte 

voor om masterplannen te maken voor de grote 
transportverbindingen. 3 Houben herkent de zelf
standige waarde van mobiliteit als moment in ons 
dagelijks Ieven. Het is niet Ianger een activiteit die 
kan worden benaderd in termen van 'verplaatsing', 
van efficiency en als een kwestie van het bereiken 
van een bepaald doel; mobiliteit is een zelfstandige 
'sfeer' geworden die met actieve beleving en met 

bewuste vormgeving in verband moet worden ge
bracht. Het vraagt om inaenieurskunst en mobiliteitses

thetiek. 
Een tweede voorbeeld van een meer toekomst

gerichte uitwerking van de culturele dimensie van 
de ruimtelijke ordening is de aandacht voor het ont
werp van de HSL-trace's en vooral de HSL-stations 
en hun omgeving. Gestimuleerd door bet werk van 
architecten als Grimshaw in London, Koolhaas in 
Lille en Calatrava in Lyon en Lissabon herkennen we 
gelukkig op tijd dat juist het vormgeven aan deze 
verkeersknooppunten een belangrijke culturele op
gave voor onze tijd is. Maar wie de genoemde ont
werpen analyseert, ontdekt dat hier wei een zeer 
specifiek ideaal wordt verbeeld. Elders heb ik dit de 
'zero-friction society' genoemd, de wrijvingsloze 
samenleving.4 De ontwerpen voor de grote HSL
stations waar aile mogelijke vlieg-, rail- en wegver
bindingen samenkomen, kenmerken zich door het 
ideaal van de business class reizigers in een overstap
machine waarin vervoersstromen zo effectief moge
lijk worden 'afgewikkeld' .> Zeventig jaar na Fritz 
Lang realiseren we alsnog een deel van de moderne 
droom van het Ieven in de machine. 

Het impliciete cultuurbearip 

De cultuur-historische benadering en de mobili
teitsesthetiek van de wrijvingsloze samenleving zijn 
mijns inziens te beperkt om te dienen als culturele 
ambitie van de vijfde nota. Een analyse van het on
derliggende cultuurbegrip maakt dit duidelijk. 

In de cultuursociologie is het gebruikelijk om 
drie verschillende definities van cultuur te onder
scheiden. 6Ten eerste een esthetisch cultuurbearip. Hier 
wordt cultuur als kunst opgevat. In beleidstermen 
vertaald is het een begrip dat aansluit bij het traditio
nele kunstenbeleid. Een tweede cultuurbegrip sluit 
aan bij de Latijnse deHnitie van cultuur als cultura. 

Hier wordt cultuur opgevat als het cultiveren van de 
geest. Het is een ontplooiingsbegrip waarbij beleids
matig wordt aangesloten door burgers de kansen te 
bieden om zich te verfijnen, meest via het kennisne-

1 • Nota Belvedere - Beleidsnota over de 
relatie cultuurhistorie en ruimtelijke 
inrichtina. Den Haag: VNG uitgeverij, 
1999. Ore van Marrewijk en Arne 
Haytsma (red.), Ruimtelijke ontwerpen en 
archeoi"Bie?, Den Haag: sou, 1998. 

Ruimtelijke Ontwikkelinaspolitiek, 
Rapporten aan de reaerina nr.53, 
Den Haag: sou, 1997 . 

City', Theory, Culture &._Society, Vol. 1 6, 
Nr.4, pp. 137-144. 
s. Het is dan ook geen toeval dat deze 
nieuwe architectonische werken 
prominent figureren in de nieuwe TV
spotjes van K P N Telecom voor het 
'flexibel abonnement' . 2. Deze omslag veronderstelt vergaande 

aanpassing van de beleidsinstrumenten. 
Een onderwerp dat hier niet verder kan 
worden behandeld maar zie WRR, 

3. Architectuur en de openbare ruimte, de 
dynamische Delta 2 , uitgave van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(1999). 
4 · M.A. Hajer (1999) 'Zero-Friction 
Society', Urban Desian Q!zarterly, nr. 7 1 , 
pp. 29-34; id. ( 1999) 'The Generic 

6. Vgl. bijv. R. Williams, The Lona 
Revolution, London: Chatto and Windus, 
1961. 
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men van ons cultureel erfgoed. Het is de cultuur van 
het Bildungsbiirgertum. Ten derde bestaat er een antro
pologisch cultuurbegrip. In dit geval wordt cultuur 
opgevat als een bepaalde levenswijze. Op beleid toe
gepast, richt het zich in beperkte zin op het kunsten
beleid maar vooral op de wijze waarop de samenle
ving is ingericht, de wijze waarop verschillende le
venswijzen zich maatschappelijk manifesteren en 

de manier waarop burgers in de toekomst zullen sa
menleven. Evenzogoed zijn de nieuwe HSL-stations 
een uitdrukking van een levensstijlpolitiek. Daar
mee geeft de overheid tenslotte aan welke ideal en zi j 
voorstaat - in dit geval de opwaardering van dyna
mische vormen van collectief transport. Juist de 
keuze voor spraakmakende architectuur op deze 
knooppunten illustreert een bepaalde visie op de 

zich ruimtelijk uitdrukken. 
De huidige beleidsini

tiatieven op het snijvlak van 
cultuur en ruimtelijke or
dening worden geken
merkt door een combinatie 
van de eerste twee be
naderingen van cultuur. De 
politiek heeft de esthetiek 
weer ontdekt. Na de 'wer
knota' van de VINO/ 

In plaats van aettovormina die 

mensen ruimtelijk opsluit, aaat het 
hier om het mijden van contact. 

cultuur van mobiliteit. 
Toch blijft dit een te be

perkte agenda. Hierboven 
interpreteerde ik de nieuw 
ontworpen H s L-stations als 
uitdrukking van een impli
ciet streven naar een fric
tieloze samenleving. Het is 
ruimtelijke segregatie in 
een andere vorm. In plaats 
van gettovorming die men

Nederlanders zijn meester in het Janas 

elkaar heen ]even aeworden en de 

ruimtelijke ordenina heift dit mede 

moaelijk aemaakt. 

VIN EX belooft de vijfde nota een nota ten behoeve 
van een mooi Nederland te worden. De ongebrei
delde instrumentalisering van de ruimte ten be
hoeve van de economie lijkt over haar hoogtepunt 
heen. Het volzetten van het landschap met alumi
nium dozen ten behoeve van de distributiebedrijvig
heid verliest aan legitimiteit. Zelfs de Raad voor Ver
keer en Waterstaat bepleit het verlaten van het con
cept 'Nederland Distributieland' omdat de distribu
tiesector te grote claims op de ruimte legt; de 
nieuwe voorzitter van het VNO/NCW wil meer na
druk gaan leggen op Nederland als kennisland. Dit is 
allemaal winst. 

Het verdient echter aanbeveling om ook het 
derde cultuurbegrip in de discussie te betrekken. Of 
de overheid het wil of niet, ruimtelijke ordening is 
natuurlijk altijd een vorm van cultuurpolitiek. 7 Via 
ruimtelijke ordening wordt tenslotte vormgegeven 
aan de wijze waarop burgers het land kunnen ge
bruiken, welke plekken op welke manier met elkaar 
verbonden zijn, wat privaat mag zijn en wat collec
tief bezit is, en welke activiteiten prioriteit krijgen 
over andere. Keuzen voor meer uitbreidingswijken 
meteensgezinswoningen ofjuist voor nieuwe bouw
vormen in het kader van de sanering van de naoor
logse wijken: het zijn cultuurpolitieke keuzen van 
formaat. De overheid geeft daarmee mede vorm aan 

sen ruimtelijk opsluit, gaat het hier om het mijden 
van contact. Nederlanders zijn meester in het langs 
elkaar heen Ieven geworden en de ruimtelijke orde
ning heeft dit mede mogelijk gemaakt. We creeer
den VIN Ex-locaties bij de steden ter versterking van 
de cultureel-pluriforme stad, maar wie denkt dat de 
VINEx-bewoner zich op die specifieke stadsgewes
ten richt heeft het mis . Iedereen, dus ook de bewo
ners van de VINEX, gebruikt de ruimte a} lang a }a 

carte. De auto brengt ons waar we willen wezen, en 
op een manier die de spreekwoordelijke 'ander' op 
afstand houdt. We bewegen om anderen te vermij
den. 

Nederland als archipel van enclaves 
Beleidsmakers en politici willen Nederland onder
tussen nog steeds graag zien als een 'stedenland' . 
Het is een mooi beeld van vitale, compacte steden. 
In feite groeit Nederland in rap tempo uit tot een ar
chipel van enclaves die zich over landsdelen uits
trekt. In cultureel opzicht is Nederland, dat toch al 
nooit een land van hoge stedelijkheid is geweest, een 
land van parochies geworden. De religieuze pa
rochies van het verzuilde Nederland van weleer 
deelden in ieder geval nog de ruimte in de buurt of 
de wijk, maar thans sorteren levensstijlen zich ruim
telijk perfect uit. Enclaves zijn geen getto 's, integen-

7· Zie hiervoor M.A. Hajer & F. 
Halsema (red.), Land in Zicht! 
Een cultuurpolitieke visie op de ruimtelijke 
inrichtina, Amsterdam: Bert Bakker I 
WBS, 1997 · 
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deel. Iedereen is beweeglijker dan ooit, maar de en
clave-cuituur is wei verbonden met een vermijdings

mobiliteit. We 'zappen' onze ievensstijien bij elkaar 
via allerlei gebeurtenissen voor 'ons soort mensen', 
maar vermijden daarbij op zeer inventieve wijze an
dere groepen in de samenieving. Nederland is wat 
dat betreft geen stedenland en uiteindelijk weten we 
minder vanzelfsprekend water speelt in de samen
leving. 

Publiek domein als opgave 

De culturele ambitie van de vijfde nota zou kunnen 
zijn om een antwoord te formuleren op het heime
lijk uiteenvallen van de samenleving. Een inspire
rend 'publiek domein' zou hierbij een centraal mo
tief kunnen zijn in een progressief beleid. 8 Publiek 
domein kan worden omschreven als een openbare 
sfeer in de samenieving waar via een confrontatie en 
uitwisseling van ideeen, culturele voorkeuren en 
politieke meningen priferentievorming plaatsvindt. Ie
dereen heift meningen, maar via contact en confron
tatie vormen zich meer afgewogen preferenties. 9 Het 
betreft enerzijds de plekken, regels en voorzienin
gen die een actieve vormgeving aan eigen en ge
meenschappelijke preferenties mogelijk maken (de 
voorwaarden) en anderzijds de eigenlijke preferen
tievorming (via deliberatie). Publiek domein is een 
sfeer waar individueie burgers via uitwisseling hun 
eigen identiteit ten opzichte van anderen bepalen, 
maar ook kunnen bepalen wat hen gezamenlijk 
bindt. Publiek domein is daarmee de invulling van 
de idee van een cuitureel-politiek verband. Deze po
litiek-culturele gemeenschap is gebaseerd op deel
name aan het publiek domein en dus niet- zoals in 
de 'actieve cuituurpolitiek' van de naoorlogse jaren 
- op het bewust maken van een (veronderstelde) 
historisch aanwezige gemeenschap. 10 

De culturele waarde van het publiek domein ligt 
in de kwaliteit van de uitwisseling. Verschillende 
groepen bewegen door de samenleving met eigen 
motieven maar in de archipel van onze 'netwerksa
menleving' waarin iedereen in enclaves woont, 
werkt en recreeert, vindt juist de uitwisseling tussen 
deze groepen niet bij voorbaat plaats. Daar kan een 
ruimtelijk ordeningsbeieid in principe verandering 

8. Zie ook: J. Bussemaker et a/., De rode 
draden van de sociaal-democratie: rapport 
van de PvdA-commissie Beainselen, 
Amsterdam: PvdA, 1998. 
9. Zie hiervoor met name S. Benhabib 
(red.), Democracy and D!lference -

in brengen. Bijvoorbeeld door de veie overstappun
ten (stations, transferia, winkeicentra, iuchthavens) 
en hun omgeving anders in te richten. Of door 
kruisprogrammering van bepaalde ruimten waarbij 
voorzieningen die verschillende groepen aantrek
ken op elkaar betrokken worden. Het gaat dan om 
de vormgeving van deAmsterdamse zuidas, de om
geving van het Rotterdamse H s L-station, de nieuwe 
boulevards die 'zuidoost' met de 'Bijlmer' moeten 
verbinden ofhet 'Utrecht city project'. Op een lager 
schaalniveau geldt hetzelfde voor de inrichting van 
stations. In Nederland is een metrostation in het 
beste geval voorzien van een bioemenstalletje. In het 
Mi.inchense metrostation Kiinigsplatz kijk je vanaf de 
roltrap bij een extra zaal van het nabij gelegen mu
seum Lembachhaus naar binnen. Ook het nieuwe 
Schouwburgplein in Rotterdam functioneert als pu
bliek domein. 's Avonds is het een schouwtoneel van 
verschillende groepen die inmiddels ieder een eigen 
zone op en rond het plein hebben veroverd, maar 
waar de onderlinge uitwisseling tussen de levensstij
len van verschillende publieksgroepen voortdurend 
plaatsvindt. Door de ruimtelijke organisatie is de 
'ander' hier intrigerend in piaats van bedreigend. 

Een nieuwe sturingifilosrifie 

Een beleidsorientatie op het publiek domein impli
ceert ook een andere verhouding tussen overheid en 
burger. Het suggereert dat burgers veel actiever en 
veel zeifstandiger hun verantwoordelijkheden ten 
aanzien van het algemeen belang moeten bepaien. Er 
ontstaat daarmee ook een duidelijkere toets op de 
betekenis van het 'publieke' in de activiteiten van de 
overheid. Publiek domein is een benadering die veel 
waarde toekent aan de actieve en interactieve vor
ming van collectieve preferenties. Terwijl enkele de
cennia geleden de overheid volgens velen zelfhet ai
gemeen belang leek te verpersoonlijken, suggereert 
een publiek domeinbenadering dat dit thans veel 
meer via actieve preferentievorming met maat
schappelijke stakeholders client te gebeuren: iedereen 
die belang hecht aan of een belang heeft bij de oplos
sing van een bepaald probleem ofbij een bepaald be
leidsvoornemen, moet toegang hebben tot de uit
wisseling in het publiek domein. De overheid ver-

Contestina the Boundaries '![the Political, 
Princeton: Princeton University Press, 
'996 . 
1 o. Vgl. Ph. J. Idenburg ( 1948) Actieve 
cultuurpolitiek, Wendina, p. 7 1 e. v. 
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schijnt zo meer als instrument van de burgers ter 
versterking en bewaking van het gezamenlijk gedefi
nieerd publiek domein. In die zin is publiek domein 
verbonden met een eigentijdse sturingsfilosofie 
waarbij de waarde van vrijwillig initiatief en maat
schappelijke zelfwerkzaamheid veel meer aandacht 
krijgt. 

In de ruimtelijke ordening vraagt een publiek do
mein-benadering om een orientatie op de fysieke 
plaatsen in de leefomgeving die de hierboven om
schreven uitwisselingsfunctie hebben. Het behoud 
vao een sociaal-ruimtelijke structuur waarin plaat
sen bestaan waarin deze uitwisseling daadwerkelijk 
plaatsvindt is een kernpunt voor een cultuurpolitiek 
ruimtelijke ordeningsbeleid. Het kan hierbij gaan 
om bepaalde eisen aan de inrichting van zones rond 
publieksvoorzieningen als stations, winkelcentra of 
pleinen, parken en recreatiebestemmingen. Het 
gaat ook om concrete mogelijkheden om dee! te 
nemen aan de discussie over de oplossing van be
paalde problemen in de dagelijkse leefomgeving of 
over de ontwikkeling van nieuwe projecten. De 
'stadsgesprekken' die nu in vee! steden worden ge
houden zouden vanuit deze fllosofie van hun vrijblij
vendheid en instrumentaliteit moeten worden afge
holpen. De activiteiten van de overheid zouden vee! 
nadrukkelijker door dergelijke publieke deliberaties 
moeten worden aangestuurd. Ruimtelijke ordening 
is vaouit dit perspectief dus meer dan het accommo
deren van wensen van individuele burgers en bedrij
ven en het zo efficient mogelijk organiseren van de 
ruimte. · 

Strategisch ruimtelijk beleid omvat ook natuur
en monumentenbeleid. Hier vraagt het publiek do
mein om het bepalen van die landschappen en del en 
vao de gebouwde omgeving die tot het gemeen
schappelijk cultureel erfgoed moeten worden gere
kend en die daarom als onderdeel van het publiek 
domein moeten worden gerespecteerd. De figuur 
vao een nationaal park, waar burgers welkom zijn 
maar waar de bescherming en presentatie van het 
cultureel erfgoed voorop staat, krijgt hiermee een 
nieuwe betekenis. Dit is een politieke zaak en niet 
een kwestie die aileen door overheidsexperts kan 
worden beslecht zoals dat in eerste instantie bij de 
bepaling van de zogenaamde ecologische hoofd-

structuur gebeurde. Hier is de metafoor van de' col
lectie' bruikbaar. Een voortdurende discussie over 
de betekenis en waarde van bepaalde landschappen 
bepaalt aan de ene kant wat wordt behouden en be
schermd, maar leidt ook tot nieuwe keuzen: er wor
den ook nieuwe initiatieven, artefacten en locaties 
aan de collectie toegevoegd. De nieuwe natuur en de 
nieuwe infrastructuur voor de hogesnelheidslijnen 
zouden dan als potentieel waardevolle nieuwe zelf
standige landschappelijke elementen kunnen wor
dengezien. 

Culturele democratie 

Cultuurpolitiek en ruimtelijke ordening kunnen vee! 
voor elkaar betekenen. Het veronderstelt wei dat we 
afstappen van een sectorale benadering. Jan Kassies 
schreef al dat cultuurpolitiek niet een kwestie van af
zonderlijke, gei:soleerde elementen is ('Iaten we het 
schouwburgbezoek bevorderen', 'Iaten we muziek
scholen stichten'), maar draait om een wijze van be
staan, een wijze van menselijk bestaan. 11 

'Publiek domein' is de eigentijdse invulling van 
een cultuurpolitiek. Zij creeert aan de ene kant een 
'verzameling' of 'collectie' van ontmoetingsplek
ken, kunstwerken, tv-programma's en landschap
pen. Aan de andere kant stimuleert het een voortdu
rende discussie over de waarde van deze gemeen
schappelijkheid. Een politiek ten gunste van een vi
taal publiek domein richt zich dan niet aileen op de 
kwaliteit van de publieke dienstverlening maar 
schept vooral ook de mogelijkheden om de kwaliteit 
en inhoud van het publiek domein steeds opnieuw te 
kunnen bespreken. Het is, zo gezien, een vorm van 
culturele democratie . 

Of de omslag van toelatingsplanologie naar een 
ontwikkelingsplanologie in de vijfde nota zijn beslag 
krijgt staat nog te bezien. In ieder geval verdient het 
aanbeveling om een breder cultuurbegrip te hante
ren om te voorkomen dat de cultuurpolitieke am hi
tie van de vijfde nota zich vernauwd tot de zorg om 
de esthetiek. Publiek domein lijkt hiervoor een zin
vol begrip. 

MAARTEN HAJER 

Hooaleraar Bestuur en Beleid aan de Univerisiteit 

van Amsterdam 

1 I . ]. Kassies, Op zoek naar cultuur, 
Nijmegen: S UN, 1980. 
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De vierde weg 
Een manifest 

Dit manifest is geschreven 
uit onvrede met de koers 
van de PvdA. Na de erva
ringen van de crisis in de 
jaren zeventig en tachtig, 
waarin de sociaal-democra
tie zich geconfronteerd zag 
met de onontkoombaar-

RENATE BOS 
dienen veel mensen in Ne
derland het sociaal mini
mum of niet meer dan het 
modaal inkomen. Daar
naast is er een grote groep 
die meer dan modaal ver
dient, echter louter en ai
leen omdat zij anderhalf-

WIM HOMPE 

GERARD KRAS 

LAU SCHULPEN 

RUTGER ZWART 

heid van de zorg voor een 
gezonde economie, heeft de partij haar ideologische 
veren afgeschud. Pragmatisme voert nude boven
toon en de partij heeft zich aangepast aan het domi
nantemarktdenken. Na vijfjaarregeren metdevvn 
onderscheidt de PvdA zich steeds minder van de 
doorsnee neoliberale partij . Voor 'onorthodoxe' 
ideeen is dan ook geen plaats meer. Een pleidooi 
voor lastenverlichting krijgt meer steun dan een 
nieuwe visie op de verzorgingsstaat. Solidariteit 
krijgt weinig aandacht omdat men (onterecht) 
meent dat de middengroepen - het electoraat -
daarin niet ge'interesseerd zou zijn. 

De noodzaak om te komen tot een gezonde eco
nomie heeft de sociaal-democratie doen vergeten 
dat ze haar bestaansrecht ontleent aan het doel een 
menswaardig bestaan voor een ieder te creeren. 
Daarmee is dit manifest een verwerping van de 
Derde Weg van Blair, Schroder c.s. De Derde Weg 
spreekt van het in staat stellen van een ieder tot het 
zelf zorgen voor een menswaardig bestaan. Daarbij 
vergeet zij die mensen die daartoe niet in staat zijn. 

Uiteindelijk is de opbouw van de inkomenspyra
mide in de afgelopen eeuw niet wezenlijk veran
derd. Wei veranderd is de wijze waarop we naar dat 
inkomensbouwwerk kijken en er over spreken. So
dale ongelijkheid bestaatnog steeds, nationaal en in
ternationaal: de kloof tussen arm en rijk groeit, het 
milieuprobleem lijkt onoplosbaar en over de hele 
wereld laaien interne conflicten op. Het Human De
velopment Report 1999 van de Verenigde Naties leert 
dat de inkomensverschillen mondiaal enorm toene
men. De bovenste twintig procent verdiende in 
1997 74 maal zoveel als de onderste twintig pro
cent; in 196o was dat nog 30 maal. Nog steeds ver-

verdieners zijn . Tegenover 
dit grootste deel van de bevolking staat een kleine 
groep die beschikt over het merendeel van het kapi
taal. Het is dus goed te beseffen dat ondanks de jaren 
van economische welvaart en groei de doelstellin
gen van de sociaal-democratie nog niet zijn bereikt. 
Het wordt hoog tijd dat de sociaal-democratie de 
tendens van denivellering keert en het neoliberale 
koor verlaat om haar eigen geluid weer te Iaten 
horen. 

Uitgangspunt voor dit manifest vormt een verwer
ping van de Eerste Weg die gebaseerd is op het 
(neo-)liberale gedachtegoed en een verwerping van 
de sterk hieraan gelieerde Derde Weg. Met het weg
vallen van de Tweede Weg (de socialistische heil
staat) staat ons dan ook geen andere mogelijkheid 
open dan op te roepen tot een Vierde Weg, waarin 
we niet simpelweg terugvallen op oude grondslagen 
van de sociaal-democratie maar op basis van deze 
oude grondslagen toekomstgericht voortbouwen
Dit manifest wil een bijdrage zijn aan de gelukkig 
weer op meerdere plaatsen binnen de sociaal-demo
cratie opgelaaide discussie over beginselen, begin
opdrachten en plaatsbepaling. 

Voor ons staat voorop dat belangrijke waarden in 
de samenleving collectief gedeeld moeten worden; 
een samenleving zonder gedeelde waarden en nor
men is gee.n samenleving. De taak van de overheid 
gaat dan ook verder dan het financieel-economische 
beleid: zij moet 66k andere dan financieel-economi
sche voorwaarden scheppen waardoor iedereen een 
menswaardig bestaan kan leiden. De overheid client 
niet aileen wetgevend en opsporend actief te zijn, 
maar pro-actief door, tezamen met politieke par-
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tijen en maatschappelijke instituties, het publieke 
debat over waarden en normen op gang te houden, 
te organiseren en te sturen. Het vervagen van het 
belang van waardenscheppende instellingen, zoals 
kerk en gemeenschap, in een tijd van verdergaande 
individualisering vraagt om een overheid die een ge
zond waarden- en normenklimaat, zowel in het pu
blieke als private domein, in stand houdt of schept. 

Welke zijn nou die politieke beginselen van de 
sociaal-democratie? Wij onderscheiden drie funda
mentele beginselen: solidariteit, democratie en 
duurzaamheid. Tussen deze beginselen bestaat geen 
hierarchie, zij zijn van even grote waarde en onlos
makelijk met elkaar verbonden. Zonder duurzame 
democratie geen solidariteit en zonder duurzame 
solidariteit geen democratie. Zonder duurzame de

mocratie en duurzame soli-Het gaat hierbij niet aileen 
om de bestrijding van ver
werpelijke gedragingen als 
voetbalvandalisme en 'zin
loos' geweld, maar tevens 
om het aanleren van meer 
fundamenteel wederzijds 
respect en fatsoen. 

Het denken in Rode Draden plaatst 

onwillekeuriB elk individu teaenover 

de ander. Dus de aewiekste, de 

berekenende burner if ze!fs de 

wetsovertreder wint. 

dariteit zijn onze idealen 
niet te realiseren. 

Bij solidariteit gaat het 
om de fundamentele ver
banden tussen mensen. So
ciaal-democraten erkennen 
de onderlinge verantwoor

In het rapport De rode draden van de sociaal-democratie 
(oktober 1 998) doet een PvdA-commissie een po
ging om beginselen als vrijheid, gelijkheid en solida
riteit onder de gezarnenlijke noemer van emancipa
tie te scharen. Door het beklemtonen van het begrip 
emancipatie verwijst Rode Draden sterk naar het 
denken in 'gelijke kansen' van de Derde Weg. De 
veronderstelling dat door emancipatie ieder mens in 
staat is een menswaardig bestaan voor zichzelf op te 
bouwen is echter verkeerd. Het proces van emanci
patie wordt begrensd door normen en waarden die 
onze beschavingsgeschiedenis vastgelegd heeft in de 
wetgeving. Het denken in Rode Draden plaatst on
willekeurig elk individu tegenover de ander. Dus de 
gewiekste, de berekenende burger of zelfs de wets
overtreder wint. Behalve dat emancipatie per deHni
tie individueel gericht is, verandert de invulling van 
emancipatie met de veranderende werkelijkheid. Te
genover dit denken van Rode Draden plaatsen wij 
dan ook onze Vierde Weg, waarin drie beginselen 
centraal staan waarvan de invulling niet, zoals in het 
geval van emancipatie, aan de waan van de dag on
derhevig is. 

Drie beainselen 
Deze beginselen weerspiegelen onze dromen, 
idealen en utopieen. Omdat nu, aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw, de sociaal-democratische 
idealen nog verre van bereikt zijn, is het van belang 
onze beginselen te blijven formuleren. We hoeven 
ons hierbij niet direct af te vragen of en hoe een en 
ander in de praktijk gerealiseerd wordt. Beginselen 
fungeren als toetssteen: de werkelijkheid wordt ge
toetst aan de beginselen en niet andersom. 

delijkheid voor elkaars welzijn en stellen hun eigen
belang dus niet voortdurend voorop. Democratie is 
een niet minder belangrijk beginsel. Door schade en 
schande zijn wij wijs geworden. Een consequent 
doorgevoerd democratisch staatsbestel biedt de 
beste garantie voor een rechtvaardige en solidaire 
samenleving. Duurzaamheid verwijst naar onze ver
antwoordelijkheid voor komende generaties. Het 
gaat hierbij om het milieu, maar ook om goed on
derwijs en een gezond fmancieel beleid. 

Solidariteit, democratie en duurzaamheid zijn 
nadrukkelijk beginselen die in een internationaal 
verband verwerkelijkt moeten worden. Het kan de 
sociaal-democratie in Nederland niet !outer om ons 
eigen staatsverband gaan; zij moet haar beginselen 
ook in Europa en in de wereldgemeenschap tot gel
ding brengen. Als sociaal-democraten streven wij 
dan ook naar een democratisch Europa en naar een 
democratische wereldregering. 

Het betekent dat de overheid mede client te zor
gen voor opvoeding van toekomstige generaties in 
democratische en solidaire traditie, en met oog voor 
een gezonde economie en voor een duurzame we
reid voor iedereen. De PvdA client dan ook te stre
ven naar een optimale gelding van deze beginselen 
door overtuiging en, indien noodzakelijk, via wetge
ving. De partij draagt die beginselen actief uit, niet 
aileen omdat zij zich daarmee onderscheidt van an
dere politieke partijen, maar vooral ook omdat zij de 
verwezenlijking ervan als voorwaarde ziet voor een 
menswaardig bestaan van allen. 

Beainselen als toetssteen 
Hierboven is al gesteld dat de werkelijkheid getoetst 
wordt aan onze beginselen. Voor sociaal-democra-
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ten is de eerste werkelijkheid die getoetst client te 
worden die van de economie. 

Binnen de mondiaal dominante vrije markteco
nomie komen de beginselen solidariteit, democratie 
en duurzaamheid in het gedrang. Individuele com
petitie ondergraaft solidariteit. Het verschijnsel 
'private rijkdom, publieke armoede' is in onze wel
vaartsstaat alom tegenwoordig. De onverschillig
heid ten opzichte van de publieke zaak groeit. Tege
lijk vormt de ongecontroleerde vrije markt een ge
vaar voor de democratie. De democratie van de vrije 
markt is de democratie van de dominante minder
heid volgens koop- en kijkcijfers. Nationale staten 
dienen zich te onderwerpen aan de wetten van de 
markt, op straffe van internationale marginalisering. 
Een mondiaal opererende markt vereist een krach
tige overheid op nationaal, Europees en mondiaal ni
veau. 

Als sociaal-democraten zijn wij dan uiteraard 
ook voor een economie die gebaseerd is op onze be
ginselen van solidariteit, democratie en duurzaam
heid. Het buitenspel zetten van de overheid in de 
economie is ontoelaatbaar. De overheid client een 
beslissende invloed uit te oefenen op de economie, 
juist om maatschappelijke doelstellingen te bevor
deren en te bereiken. Het primaat in de economie 
ligt dus bij de politiek. De democratisch gekozen 
overheid formuleert de randvoorwaarden waarbin
nen de markt kan opereren en zich kan ontwikkelen 
en niet andersom. 

Zo verwerpen wij de extreme verrijking van enke
len en het gelijktijdig achterblijven van grote groe
pen, aangezien die leidt tot een groeiende kloof tus
sen arm en rijk hetgeen in strijd is met ons beginsel 
van solidariteit. De vergaande privatisering die Ne
derland in het afgelopen decennium geteisterd heeft 
is verwerpelijk omdat zij ten koste gaat van de de
mocratische controle op essentiele basisbehoeften 
van allen, niet op de laatste plaats van de laagste 
groepen in onze samenleving. Zo kunnen bijvoor
beeld nuts-voorzieningen noch de toekenning van 
sociale zekerheid, aileen al op grond van ons demo
cratisch beginsel, geprivatiseerd worden. Vanuit so
lidariteits-oogpunt is ook de scheefgroei als gevolg 
van het denivellerende effect van het huidige stelsel 
van hypotheek-aftrek onacceptabel. 

Gelijke kansen if nelijke uitkomsten? 
De ideologen van de derde weg pleiten voor een 
compromis van liberalisme en socialism e. Deze den
kers zijn sterk overtuigd van de zegeningen van de 
vrije markt en pleiten voor een overheid die ervoor 
zorgt dat individuen binnen de vrije markt-samenle
ving gelijke kansen hebben. Een dergelijke empowe
rinB overheid achten wij echter te mager. Het client 
niet aileen te gaan om gelijke kansen, maar ook om 
de feitelijke uitkomst: een menswaardig bestaan 
voorallen. 

De derde weg legt terecht veel nadruk op de 
eigen verantwoordelijkheid van het individu. Ook 
volgens ons is ieder individu verantwoordelijk voor 
het op eigen kracht zorgen voor een inkomen dat 
hem/haar een menswaardig bestaan verzekerd. 
Door de destructieve kracht van de neoliberale eco
nomische orde is echter niet elk individu daartoe in 
staat. Het is dan ook aan de politiek deze kracht in te 
tom en en solidariteit mede vorm te geven. De derde 
weg legt de verantwoordelijkheid te vee! bij het in
dividu en heeft zo te weinig oog voor solidariteit. Zo 
komt men dicht bij het liberalisme uit: men is in 
grote lijnen tevreden met de maatschappij die onder 
invloed van het neoliberalisme ontstaat. 

Wij zijn sterk doordrongen van de gevaren van de 
vrije markt, in het bijzonder ten aanzien van demo
cratie, solidariteit en duurzaamheid. De uitgangs
punten van het neoliberalisme zijn principieel onver
enigbaar met die van de sociaal-democratie. De soci
aal-democratie moet zich inzetten voor het behoud 
van een gemengde economie en de verzorgingsstaat 
en moet die mondiaal propageren. De sociaal
democratie wil een krachtige overheid die democra
tie, solidariteit en duurzaamheid bewerkstelligt. 

RENATE BOS 

Oud-lid steurifractie Gemeenteraad Nijmeeen 
WIM HOMPE 

Oud-wethouder Nijmeeen, 1982-1998 
GERARD KRAS 

Conerescifeevaardiede cifdelinB Nijmeeen, 
voormalie lid Partijraad 
LAU SCHULPEN 

Lid Partijbestuur 
RUTGER ZWART 

Conerescifeevaardiede cifdeline Nijmenen 
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N a de flop van 
Seattle 

De derde ministeriele con
ferentie van de Wereldhan
delsorganisatie WTO liep 
begin december op een 
grote mislukking uit. Er 
werd geen overeenstem
rrting bereikt over een 
agenda voor nieuwe multi
laterale onderhandelingen, 
zodat er voorlopig geen 
Millenniumronde zal ko
men. Afgezien van zo'n 
brede onderhandelingsron
de, waarbij een uitruil van 
verschillende eisen kan 

BARBARA HOGENBOOM 
dat President Clinton in een 
interview in verband met 
minimum arbeidsnormen 
het woord 'sancties' liet val
len. Bovendien lag van vee! 
kanten het Amerikaanse 
anti-dumpingbeleid onder 
vuur, omdat Europa, Japan 
en vee! ontwikkelingslan
den menen dat dit verholen 

Klassieke teaenstellinaen tussen de vs en Europa 

en de aeindustrialiseerde wereld en de 

ontwikkelinaslanden Jasen ten arondslaa aan het 
echec van de wro-coriferentie in Seattle. 

Juist nu bet weevallen van bet een-dimensionale 

liberaliserinesdenken en de technoloeische 
ontwikkelinB op bijvoorbeeld voedseleebied de 

ureentie van multilaterale cifspraken vereroten, 

lijkt bet internationaal draaevlak daarvoor 

zorewekkend cif te brokkelen. 

protectionisme is. 
Dergelijke tegenstel

lingen en dubbele agenda's 
zijn niet van vandaag of gis-

plaatsvinden, werd ook niet tot meer beperkte han
delsbesprekingen besloten. Het is zelfs de vraag of de 
al eerder vastgelegde afspraak om vanaf januari 2 ooo 
in WTO-verband over landbouw en diensten te spre
ken echt inhoud zal krijgen na de recente teleurstel
lend verlopen top. 

De adrenaline liep hoog op in Seattle, de stad aan 
deAmerikaanse westkust waar de WTO-vergadering 
plaats had. Terwijl buiten duizenden mensen demon
streerden tegen econornische liberalisering en de ge
slotenheid van de WTO, groeiden binnen de irritaties 
over de officiele gang van zaken. Onder het voorzit
terschap van de Amerikaanse handelsgezant Char
lene Barshefsky, dat vrijwel unaniem als onkundig is 
bestempeld, verscherpten de tegenstellingen tussen 
de handelsdelegaties van de I 3S lidstaten zich zoda
nig dat ze onoverbrugbaar werden. De v s jaagden de 
Europese Unie tegen zich in het harnas door gebruik 
van het woord 'eliminering' ten aanzien van export
subsidies voor landbouwprodukten. Ontwikkelings
landen waren a! boos over de beperkte toegang voor 
hun exportgoederen (zoals landbouwprodukten en 
textiel) op de markten van gemdustrialiseerde Ian
den, en over de voorstellen voor internationale ar
beidsnormen. Deze woede werd in Seattle verder 
aangewakkerd door het feit dat belangrijke infor
mele besprekingen buiten de vertegenwoordigers 
van ontwikkelingslanden om plaatsvonden, en door-

teren. De vs combineert al 
lange tijd een open-marktagenda met een feitelijke 
bescherming van voor vrijhandel kwetsbare secto
ren, zoals textiel, staal en meer indirect landbouw. 
En de nog altijd omvangrijke Europese landbouw
subsidies stroken niet met het pleidooi van Europa 
voor een eerlijke kans voor ontwikkelingslanden. De 
laatste grote multilaterale onderhandelingsronde, de 
zogenaamde Uruguay Ronde, duurde daarom lang: 
van I986 tot I994· De voorloper van de WTO, de 
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), 
werd kort na de Tweede Wereldoorlog zelfs geboren 
uit de onoverbrugbare posities van de vs en Europa 
voor wat betreft een International Trade Organiza
tion: slechts het magere multilaterale GATT-raam
werk op basis van I 2 3 nieuwe bilaterale handelsover
eenkomsten bleek haalbaar. Desalniettemin is de 
wereldhandel sinds het ontstaan van de GATT sterk 
geliberaliseerd. En in I995" is de GATT, die in I947 
met 2 3 deelnemende staten begon, alsnog opgegaan 
in een Wereld Handelsorganisatie die nu I 3S lidsta
ten telt. Wat is er in het Iicht van deze continui'teit en 
verandering te leren van het echec van Seattle? Ik zal 
hier in kort bestek op een aantal meer en minder be
kende ontwikkelingen wijzen. 

Minder Transatlantisch wisseleeld 
Teruglezend in Herman van der Wee's Prosperity and 

Upheaval' lijken de huidige spanningen tussen de vs 
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en Europa in eerste instantie vooral meer van het
zelfde zijn. Gedurende de hele tweede helft van de 
twintigste eeuw hebben de vs en Europa ondanks 
veel onderlinge conflicten gewerkt aan het institu
tionele raamwerk voor wereldhandel. Deze samen
werking was gebaseerd op een algemene erkenning 
van het belang van internationale handel, die als ge
volg van de protectionis-

staande Barshefsky opriep door meer dan alleen de 
'persoonlijke factor' veroorzaakt. Zeker, internatio
nale politiek kan heel banaal zijn: een handeling, uit
spraak, ja zelfs de lichaamstaal van een topfiguur kan 
een overeenkomst maken of breken. Of en hoe dit 
gebeurt hangt echter sterk af van de omstandighe
den, en die zijn er aan Amerikaanse zijde de laatste 

tijd niet beter op gewor
tische jaren dertig en 
de Tweede Wereldoorlog 
sterk was ingekrompen. 
Opeenvolgende Ameri
kaanse presidenten wens
ten met een multilateraal 
raamwerk een nieuwe libe
rale wereldorde te schep
pen, maar zij ondervonden 
telkens aanzienlijke weer
stand in het Congres, dat 

Dit is ook voor degenen die minder in 

de vrije markt en meer in 

internationale solidariteit geloven 

den. De ambivalentie in het 
handelsbeleid van de vs 
verdiept zich al jaren, 
onder invloed van de groei
ende kloof tussen het presi
dentiele vrijhandelsstand
punt en de (neo-) protec
tionistische denkbeelden 
aan linker- en rechterzijde 
in het Amerikaanse Con-

geen win-win situatie: 

zijn wij bereid een stap terug te doen 

om de armsten werkelijk ruimte te 

geven op de wereldmarkt? 

hen tot allerlei concessies dwong. Europese regerin
gen waren overtuigd van het belang van handelslibe
ralisering, maar zij hadden een meer of minder 
(Keynesiaans) interventionistische visie op econo
rnisch beleid en waren meer regionaal dan mondiaal 
georienteerd. Met het verbreden en verdiepen van 
het Europese integratieproces werden veel handels
barrieres binnen de regio afgebroken, terwijl aan de 
buitengrenzen een hoge wal ontstond in de vorm 
van importtarieven en landbouwsubsidies. De span
ningen die er de laatste jaren zijn ontstaan als gevolg 
van de Europese weerstand tegen het gebruik van 
hormonen in de Amerikaanse runderteelt en de ver
schillende kijk op genetisch gemodificeerd voedsel 
mogen dan moderne handelskwesties behelzen, zij 
versterken het 'oud zeer' aan beide zijden van deAt
lantische Oceaan. 

De eveneens traditionele Europese onvrede over 
het Amerikaanse leiderschap in het wereldhandels
systeem neemt toe, zo toonde Seattle. Het feit dat de 
Europees comrnissaris Pascal Lamy steeds over het 
belang van een 'ontwikkelingsronde' sprak was deels 
een strategische zet om de steun van ontwikkelings
landen te winnen en Europa een spilfunctie te 
geven. Ook het door Europa ingediende werkdocu
ment in de vorm van een ontwerp-slotverklaring 
diende hiertoe. Anderzijds werden de heftige emo
ties die het voorzitterschap van deals 'hard' bekend 

gres. 
De stellingname van het Congres is een afspiege

ling van de brede maar tegelijk verdeelde maat
schappelijke weerstand tegen vrijhandel in de vs: 
behalve de invloedrijke vakbonden verzetten ook 
milieugroepen, mensenrechtenorganisaties en 
plaatselijke ondernemers zich, ieder om hun eigen 
redenen, tegen verdere marktopening. Voor het 
N oord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag N AFT A 

(met Canada en Mexico) kreeg Clinton, ondanks de 
door hem bij de buurlanden afgedwongen 'zijverdra
gen' over milieu en arbeidsnormen, in 1993 pas de 
rninimaal benodigde steun in het congres nadat hij 
het met verschillende leden op een akkoordje had 
gegooid. 2 Sindsdien is hij er niet in geslaagd van het 
Congres ruime lfast track) bevoegdheid te krijgen 
voor onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag 
met LatijnsAmerika. 

Voor de rest van de wereld zijn de Amerikaanse 
anti-dumpingsregels het meest pregnante resultaat 
van deze interne politieke strijd. Het tegen lage prij
zen dumpen van produkten (formeel: een plotse
linge toename van een specifieke stroom goederen) 
mag volgens WTo-regels afgestraft worden met tij
delijke strafheffingen, maar met de excessieve vorm 
die dit in de vs heeft aangenomen fungeert het anti
dumpingsbeleid inmiddels als compensatiemiddel 
om de pijn die handelsliberalisering bij bepaalde sec
toren veroorzaakt, te verzachten. Terwijl dit ge-

1 • Herman van der Wee, Prosperity and 
Upheaval: The World Economy 1945-1980, 
Harmondsworth: Penguin, 1987 

2 . Zie hierover uitgebreider: B. Hogen
boom, Mexico and the NA FTA Environment 
Debate. The Transnational Politics rf 

Economic lntearation, Utrecht: 
International Books, 1998. 
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schipper internationaal grote wrevel wekt kan de 
Amerikaanse ambivalentie, met de aanstaande presi
dentsverkiezingen, eigenlijk aileen nog maar 
groeien. Het is dan ook de vraag of een andere Ame
rikaanse voorzitter deze netelige situatie had weten 
te omzeilen en in Seattle wei een akkoord had weten 
te bereiken. 

Het bredere internationale politieke kader bevat 
ook minder mogelijkheden voor concessies dan 
voorheen. Simpel gezegd, vermindert de internatio
nale ambitie van de vs terwijl die van Europa groei
ende is. Ontwikkelingen als de totstandkoming van 
de EMu, het verdwijnen van de gezamenlijkeAmeri
kaans-Europese vijand in het Oosten, de nieuwe uit
breidingsplannen van deE u, en de toenemende Eu
ropese (economische en militaire) 'verzelfstandi
ging' maken dat Europa op veel vlakken relatief min
der hoge verwachtingen van de v s heeft, en dat de v s 
economisch en politiek minder te verwachten heb
ben van Europa dan vroeger. Onder deze omstan
digheden dreigt de wederzijdse bereidheid tot con
cessies te verminderen en kunnen de transatlanti
sche handelsconflicten zich verharden: het Euro
pees-Amerikaanse wisselgeld is schaarser gewor
den. 

Neo-liberale hypocrisie 
Na het mislukte overleg in Seattle toonde The Econo
mist op de cover een foto van een in Iappen gekleed 
Aziatisch meisje, met als ondertitel 'the real losers 
from Seattle'. Ook andere felle voorstanders van 
vrijhandellieten zich in soortgelijke bewoordingen 
uit over de uitlmmst van de besprekingen. Een der
gelijke treurzang is, althans uit hun mond, vals. Niet 
omdat het resultaat van Seattle goed is voor de arm
sten in de wereld, want dat valt te betwijfelen, maar 
omdat een verkeerde voorstelling van zaken wordt 
gegeven en omdat de problemen van de arm en wor
den misbruikt door degenen die streven naar han
delsliberalisering an sich en die zich meestal weinig 
gelegen Iaten liggen aan ontw~elingssamenwer
king en armoedebestrijding. 

Oat er in vee! on~elingslanden kritiek is op 
de WTO is niet het gevolg van een misverstand. Na 
de afronding van de Uruguay Ronde zijn er twee din
gen 'fout' gegaan. In de eerste plaats blijken veel 
gemdustrialiseerde Ianden (nog) niet hun verplich-

tingen qua marktopening na te komen, zodat de 
nieuwe afzetmogelijkheden van Zuid in Noord be
perkt bleven . Ten tweede heeft de handelsliberalise
ring in ontw~elingslanden (wier gevoeligheid 
voor internationale pressie maakte dat zij veelal wel 
de Uruguay-afspraken nakwamen) zeer gemengde 
gevolgen gekend voor verschillende Ianden, regia's, 
sectoren en bevolkingsgroepen. De belofte dat vrij 
handel tot meer economische efficientie en groei 
zou leiden waarvan een samenleving als geheel pro
fijt zou hebben is in de meeste gevallen niet vervuld. 
Of dit slechts een tijdelijke terugval is, of dit niet ge
beurd zou zijn als het Westen haar verplichtingen 
was nagekomen, en welke invloed de reeks finan
ciele crises heeft gehad is niet eenvoudig vast te stel
len. Daarom hebben verschillende regeringen van 
ontw~elingslanden evenals een internationale 
groep van N Go's geeist dat er voorafgaand aan 
nieuw multilateraal handelsoverleg eerst een pauze 
wordt ingelast voor grondig onderzoek naar de fei
telijke uitwerking van handelsliberalisering en voor 
het nakomen van de verplichtingen van westerse 
Ianden. 

De plotselinge bezorgdheid van orthodox-libe
rale 'open markt' -pleitbezorgers om arme Ianden 
en mensen is weinig overtuigend, want hun inzet 
voor armoedebestrijding is tot nog toe minimaal ge
weest. Ook zonder een grondig internationaal on
derzoek is het ( op basis van recente ervaringen en 
bestaand onderzoek) mogelijk een lijst op te stellen 
van minimale mondiale voorwaarden waaraan we
reldhandel moet voldoen om bij te kunnen dragen 
aan internationale on~eling, het tegengaan van 
de mondiale ongelijkheid en bovenal aan de verbete
ring van de levensstandaard van de anderhalf miljard 
armsten van de wereld: 

Er is meer ondersteuning en tijd nodig voor de 
Ianden die met weinig kennis en middelen deel
nemen aan multilateraal handelsoverleg; de af
gevaardigden van arme ontwikkelingslanden 
moeten daarin meer inspraak krijgen; er moet 
vee! meer geld komen voor on~elingssa
menwerking en alobal public aoods3 j en als belang
rijkste, westerse Ianden moeten bereid zijn ge
durende langere tijd eenzijdig hun markttoegang 
te vergroten . 

3· Het UNDP (Ontwikkelings
programma van de vN) heeft vorig jaar 
een rapport gepresenteerd waarin een 
groep topeconomen pleit voor het 

investeren in 'mondiale collectieve 
goederen ' zoals onderwijs, gezondheid, 
veiligheid, milieubescherming en 
financiele stabiliteit: Inge Kaul , Isabelle 

Grunberg and Marc A. Stern ( eds. ), 
Global Public Goods: International 
Cooperation in the 21 st Century, Oxford 
University Press, 1999 . 
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Vooral dit laatste is, ook voor degenen die minder in 
de vrije markt en meer in internationale solidariteit 
geloven, een moeilijke kwestie want het is geen win
win situatie: zijn wij bereid een stap terug te doen 
om de armsten werkelijk ruimte te geven op de we
reldmarkt? 

Moderne voedselproblemen 
Oat modernisering en mondialisering nieuwe risi
co's creeren manifesteert zich vooral op het terrein 
van het milieu, de gezondheid en de internationale 
kapitaalmarkt. Technologische vooruitgang en 
schaalvergroting hebben op elk van deze terreinen 
fundamentele veranderingen teweeg gebracht, en al 
deze terreinen staan in nauw verband met wereld
handel. Nieuwe gezondheidsrisico's van de con
sumptie van voedsel en de milieugevolgen van mo
derne voedselproduktie zijn een voorbeeld van de 
schaduwzijde van de vooruitgang. De recente affai
res met de gekke-koeienziekte, dioxinevlees, gene
tisch gemodificeerde gewassen, en het gebruik van 
hormonen en antibiotica bij vleesproduktie hebben 
Iaten zien dat niet aileen individuele consumenten 
maar de samenleving als geheel weinig zicht heeft op 
de risico's van nieuwe vormen van voedselproduk
tie. 

Tot welke prijs willen wij goedkoper voedsel? De 
wTo-regels staan een regering toe eisen te steilen 
aan de eigenschappen van een gelmporteerd pro
dukt, maar deze eisen dienen redelijk en proportio
neel te zijn, en ze moeten wetenschappelijk zijn aan
getoond. Daarnaast is het niet toegestaan eisen te 
steilen aan de manier waarop iets is geproduceerd, 
mits daar geen multilaterale afspraken over bestaan. 
Deze strenge regels beogen te voorkomen dat onder 
het mom van, onder andere, milieuregels nieuwe 
handelsbelemmeringen worden gevormd. Daarmee 
beperken ze de nationale beleidsruimte, want als bij
voorbeeld de risico's van een produkt niet onomsto
telijk zijn bewezen of als de ethische bezwaren tegen 
een bepaalde produktiemethode niet internationaal 
gedeeld worden, dan kunnen importbeperkingen 
door andere Ianden of produkten worden aange
klaagd en mogen eventueel vergeldende maatrege
len worden genomen. Zo heeft een wTo-panel de 
vs vorig jaar in het gelijk gesteld in het handelscon
flict met Europa over hormoon-rundvlees. Volgens 

het panel kon niet hard worden gemaakt dat het eten 
van dit vlees slecht is voor de volksgezondheid en is 
het Europese beleid dus ongeoorloofd protectionis· 
tisme. De v s hebben ter vergelding hun tarieven op 
Europese exportproducten mogen verhogen (ter 
waarde van het marktverlies voor Amerikaans rund· 
vlees) . 

Behalve ten aanzien van de risico's van moderne 
vleesproduktie en genetisch gemodificeerde gewas
sen is het waarschijnlijk dater ook op andere pun ten 
meer maatschappelijk verzet zal komen tegen het 
prevaleren van vrijhandel hoven aan voedselproduk
tie verbonden belangen. Oat kleine boeren wereld
wijd in een wurggreep worden genomen door vrij
handel is niet aileen hun probleem. Onderzoek wijst 
uit dat zowel in Nederland als in andere (rijke en 
arme) Ianden kleinere boerenbedrijven relatief 
meer en milieuvriendelijker produceren dan de 
mega-boerderijen die ontstaan in het kielzog van li
beralisering. Maar ook qua werkgelegenheid en 
landschapsbeheer kan een gevarieerde en gedeelte
lijk kleinschalige agrarische sector aantrekkelijk 
zijn. En er is ook nog zo iets als de culturele of soms 
zelfs sentimentele waarde van lokale landbouw en 
veeteelt, die niet past in het huidige economisch-ra
tionele denkkader binnen de WTO, en die in de toe
komst tot meer politiek verzet 'ala France' zou kun· 
nen leiden. 

wro's wankele basis 
Als gevolg van de reeks fmanciele crises die in 1997 

in Thailand begon is het denken over de internatio
nale economische orde opgeschud. In het begin van 
de jaren negentig domineerde de zogenaamde 
Washinaton Consensus: het idee dat een open markt en 
lage inflatie de belangrijkste ingredienten zijn voor 
economische groei kreeg veel aanhang onder de 
Amerikaanse en internationale politieke elites. Ont· 
wikkelingslanden en het voormalige oostblok wer· 
den onder druk gezet om hun beleid in deze richting 
bij te steilen en zij werden daarvoor beloond met een 
instroom van westers kapitaal. Paul Krugman 
merkte al in 1 9 9 5 op dat de Washington Consensus 
een speculatieve zeepbel was die wei moest knappen 
omdat de hooggespannen verwachtingen van de in
ternationale politieke en economische elite irreeel 
waren.4 Nu het een-dimensionale ontwikkelings· 

4· Paul Krugman, 'Dutch Tulips and 
Emerging Markets', Foreian Affairs, 
July/ August '99>, p. 28-44. 
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denken aan invloed heeft ingeboet groeit de behoefte 
aan een beter begrip van de aard van de problemen 
van achtergestelde Ianden en groepen. Economische 
liberalisering leidt niet automatisch tot groei, en 
groei niet automatisch tot welvaart, armoedebestrij

sen, maar dat multilaterale afspraken over wereld
handel niet Ianger met oogkleppen op kurmen wor
den gemaakt. De intellectuele en politieke opdracht 
om ook de meer ethische kanten van wereldhandel 
in de internationale economische orde te integreren 

ding, democratie en milieu
bescherming, zoals som
mige moderniseringstheo
retici wel hebben beweerd. 
Liberalisering heeft voor 
velen een achteruitgang be
tekent die, met het verva
gen van de hoop op spoe
dige vooruitgang en met de 
snelle verrijking van een 
kleine elite, steeds schrij-

Economische liberalisering leidt niet 

automatisch tot groei, en groei niet 

automatisch tot welvaart, 

armoedebestrijding, democratie en 

milieubescherming, zoals sommige 

moderniseringstheoretici wel 

is omvangrijk en de uit
komst is verre van zeker. 
Echter, nu de dilemma's 
van vrijhandel en mondiali
sering zich duidelijker afte
kenen en technologische 
vooruitgang om een mo
dernisering van het multi
laterale institutionele kader 
vraagt, lijkt de internatio-hebben beweerd. 

nender wordt. Deze problematiek zal centraal moe
ten staan bij toekomstig wTo-overleg. De opvolging 
van de huidige WT o-directeur Mike Moore, in 2 oo 2, 

door de Thaise vice-premier en voormalig student 
van Jan Tinbergen, Supachai Panitchpakdi vergroot 
de kans op een bijsturing in die richting. 

lnternationaal groeit de overtuiging dat bij het 
handelsoverleg in WTo-verband ook andere vraag
stukken in ogenschouw moeten worden genomen, 
zoals minimum arbeidsnormen, milieu en econo
mie, het voorzorgprincipe, de toekomstige rol van 
de landbouw, en meer transparantie en democratise
ring van internationale besluitvorming. Het erbij be
trekken van deze en andere kwesties betekent niet 
dat de WTO allerhande problemen client op te los-

nale bereidheid tot het 
doen van concessies terug te !open. Misschien is dit 
een te pessimistische interpretatie van de huidige si
tuatie (of een te rooskleurige van het verleden), en 
valt het mee met de devaluatie van diplomatiek wis
selgeld. Dat neemt niet weg dat de politieke basis 
voor een nieuwe brede handelsronde zwak is in ver
houding tot diens reikwijdte, en dat er vee! tijd 
nodig zal zijn om daarin tot goede afspraken over het 
wereldhandelssysteem te komen. Mocht op korte 
termijn hiervoor toch het startsein worden gegeven 
dan zou deze Millenniurnronde wel eens lang kun
nen gaan duren. 

BARBARA HOGENBOOM 

Medewerker Wiardi Beckman Stichtina 
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De eerste inzender voor de Apocalyps ziet het jaar 2003 als top; wie weet valt de klap a/ eerder '![ niet .. (RB) 
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APOCALYPS I 

HET JAAR 2003 

2oo3: dat wordt een piek! 

De zakenwereld oogst tenminste 

- aldus de laatste statistiek

veruit de hoogste winsten! 

De markt bekijkt de mens als klant, 

als consument. Diens koopgedrag 

houdt gans het B.E.P. in stand. 

Kopen! Kopen! Sla je slag! 

Het Euromarkt-paradijs! 

Den Haag slikt braaf wat Brussel wikt, 

wat door de as Berlijn, Parijs 

en Londen wordt beschikt 

Vervanaen het stationsloket: 

door praatpaal I kaartjesautomaat. 

Vee] oude mensen weten met 

de bedienina zich seen raad. 

Het Digitale tijdperk! 

Wie is nog zeker van een baan, 

nu zelfs futiliteitswerk 

door robots wordt gedaan? 

Afgedankt? En zonder job? 

Op straat staan zonder 'n cent? 

Gelukkig is er de 'bargain-shop ' 

met afgeprijsd assortiment. 

De omroep draait commercieel, 

gedoogd door neo-paars. 

'Vroege Vogels' draait geheel 

op sponsorgeld van luisteraars . 

De Luxe stijgt .. Ook is gestegen 

- er dreigt een waar verkeersinfarct

de dichtheid op de autowegen 

en krapte in de automarkt. 

De Ozonlaag, die slijt en slinkt .. 

De bod em daalt .. Ons land verzinkt .. 

Het regenritme raakt van slag .. 

Na ons de zondvloed!! Pluk de dag!! 

PETER DIJKERMAN 
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De Nederlandse economie 
Maatschappelijke ethiek 

S&_DI2000 

B 0 E K E N 

Een economische 
agenda voor de 
Partij van de Arbeid? 

Frans Becker bespreekt: 

Jan Luiten van Zanden, Een klein land in 

de 2oe eeuw. Economische oeschiedenis van 

Nederland 1914-1995, Utrecht: 

Het Spectrum, 1 9 9 7 

Sinds haar oprichting - nu 54 jaar 
geleden - heeft de Partij van de 
Arbeid ruim 2 7 jaar regeringsver
antwoordelijkheid gedragen. Tij
dens haar 'periode aan de macht' 
leverde de PvdA gedurende 2 1 
jaar de minister van Financiën en 
gedurende 1 7 jaar de minister van 
Sociale Zaken (en Werkgelegen
heid). Maar sinds I 946 heeft 
slechts anderhalf jaar lang een so
ciaal-democraat de politieke lei
ding over het departement van 
Economische Zaken gehad: J.M. 
den Uyl vervulde deze post in het 
kortstondige kabinet Cals/Von
deling (1965 -1966). Voor de vol
ledigheid: in het kabinet Scher
merhorn/Drees ( 1945- I 946) was 
Hein Vos minister van Handel en 
Nijverheid, maar hij trad destijds 
tot de regering toe namens de 
SDAP. 

Deze asymmetrische verdeling 
van ministersposten berust niet op 
toeval. De grote voorkeur voor Fi
nanciën en Sociale Zaken weer
spiegelt de vanzelfsprekende soci
aal-democratische aandacht voor 
arbeidswetgeving, sociale zeker
heid en herverdelingsvraagstuk
ken; zij vormt de uitdrukking van 
een typerend perspectief op eco
nomische sturing: dat van Keyne
siaanse conjunctuurbeheersing en 
globale stimulering van de econo
mie middels (loon)kostenbeheer-

sing. Na de ambitieuze plannen
makerij van Vos, heeft de PvdA -
op enkele betekenisvolle uitzon
deringen na - afgezien van een 
sterk interventionistische koers in 
de economische politiek. 

Het departement van Econo
mische Zaken heeft tussen 1 946 
en 2ooo ruim 3 1 jaar een bewinds
persoon met christen-democrati
sche achtergrond gehad, ruim 14 
jaar zwaaide een VVD-minister er 
de scepter, 6 jaar lang een D66-er. 
De sociaal-democraten hebben 
Economische Zaken keimeiijk niet 
gezien als het ministerie dat ge
schikt was om hun programma te 
realiseren, ook niet in de jaren 
vijftig. Voorzover zij betrokken 
waren op de economische reali
teit, liepen de verbindingslijnen 
langs de weg van de arbeid, en dat 
betekende politiek en beleidsma
tig: via Sociale Zaken. 

Na een langdurig verblijf in de 
collectieve sector, heeft de PvdA 
sinds 1 9 8 9 weliswaar de weg terug 
gevonden naar de 'harde' econo
mische werkelijkheid. Het ont
breekt echter nog steeds aan een 
programma en ambitie op het ter
rein van Economische Zaken in 
engere zin; dat departement stond 
bepaald niet bovenaan het sociaal
democratische verlanglijstje bij de 
formatie van 1998. Nu gaat het 
weliswaar niet om het meest in
vloedrijke of krachtige Haagse de
partement, maar de geschiedenis 
van de relatie tussen E z en de 
PvdA staat symbool voor de angst
vallige verhouding van de Neder
landse sociaal-democratie tot de 
private sector als geheel. Een par
tij die adverteert met de leus 
'sterk en sociaal' heeft echter een 
agenda voor 'sterk' nodig die niet 
ophoudt bij financiën en arbeids-



markt, maar ook het werkterrein 
van Economische Zaken bestrijkt. 

Als inspiratiehron kan daarhij 
1 de economische geschiedenis van 
ers in ons land in de twintigste eeuw die-

nen, zoals heschreven door Jan 
:ono· Luiten van Zanden in Een klein land 
1946 in de 20e eeuw. Na het in 197 3 ver
·inds- schenen De Nederlandse economie 
crati- tijdens de 20ste eeuw van de econo
m I 4 misch historicus Johan de Vries 
:er er waren Van Zanden en Richard 
·6-er. Griffiths in 1989 de eersten die 
hhen zich weer waagden aan een om vat
< niet tend overzicht: Economische ae
t ge- schiedenis van Nederland in de 20e 
na te eeuw. Met zijn meest recente hoek 
jaren heeft Van Zan den een grondig her
kken ziene, meer gestileerde en uitda
~eali- gende analyse van de Nederlandse 

economie gepresenteerd, die 
reikt van de industrialisatiegolf 
aan het eind van de negentiende 
eeuw tot aan de introductie van 
wat wei 'de nieuwe economie' ge
noemd wordt aan het einde van de 
twintigste eeuw. 

Het institutionele kader van de 
Nederlandse economie 

Belangrijke inzichten over de Ne
derlandse samenleving zijn opval
lend vaak aangedragen door -

iaal- relatieve - huitenstaanders: hui
ij de tenlanders die zich intensief met 
het Nederland hehhen heziggehouden 

: in- ofNederlanders die in het huiten
: de- land hun standplaats hehhen ge
enis vonden. Zo is ons heeld van de 
t de twintigste eeuw hlijvend hepaald 
.gst- door het werk van John P. Wind
:ler- muller en Arend Lijphart; en heh
: de ben auteurs als Simon Schama, Jo
par- nathan Israel en Jan de Vries een 
leus grote hijdrage geleverd aan onze 
een opvattingen over de tijd van de 
niet Republiek. Ook voor Jan Luiten 
ids- van Zanden geldt dat afstand kan 
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leiden tot verscherping van in
zicht. Zoals hij zelf vermeldt, 
heeft een studieus verhlijf in de 
Verenigde Staten - en de confron
tatie met de Arnerikaanse maat
schappij - in belangrijke mate bij
gedragen tot de ontwikk:eling van 
zijn visie op de Nederlandse eco
nomie. 

Het is deze meer afstandelijke 
visie, die Een klein land in de 20e 
eeuw tot een leeshaar, helder en 
prikk:elend hoek maakt. Aan de 
hand van interessante theoretische 
perspectieven - ook uit de niet
economische sfeer - ardent Van 
Zanden de resultaten van empi
risch onderzoek. Hij vat een aantal 
economisch-historische en eco
nomisch-politieke controverses 
vaardig samen en kiest berede
neerd positie. Op onbevangen 
wijze snijdt hij bovendien actuele 
politieke en econornische kwes
ties aan - en Ievert aldus een be
langrijke bijdrage aan het huidige 
debat over economie en economi
sche politiekin Nederland. 

Tegenover het concept van de 
'korte' twintigste eeuw - van 
1917 tot I 99 I - dat de historicus 
Eric Hobsbawm heeft gehanteerd 
om de gebeurtenissen van de afge
lopen honderd jaar te ordenen, 
formuleert Van Zanden het con
cept ·van de 'lange' twintigste 
eeuw- van 1870 tot 1995 - om 
tot een begrip te komen van de 
economische geschiedenis van 
Nederland. Deze periode onder
scheidt zich door een specifiek in
stitutioneel kader, waarvan de 
fundamenten in het laatste kwart 
van de negentiende eeuw zijn ge
legd en dat sinds de jaren 1970 op 
zijn retour is. Drie institutionele 
veranderingen in de Nederlandse 
economie - in de structuur van 

het bedrijfsleven, op de arbeids
markt en van de overheid - acht 
Van Zanden bepalend: 1. de op
komst van het moderne indus
triele grootbedrijf, met zijn ten
dens tot schaalvergroting, met de 
scheiding van eigendom en be
heer, uitmondend in de multina
tionale onderneming waarin de 
manager een centrale plaats in
neemt; 2 . het ontstaan van demo
derne vakbeweging, de regulering 
van arbeidsverhoudingen en ar
beidsmarkt, uitmondend in de 
na-oorlogse geleide loonpolitiek; 
3. de opkomst van de verzorgings
staat, als gevolg van democratise
ring en de aanspraken van nieuwe 
sociale groepen, uitmondend in 
een sterke overheidsbemoeienis. 

Deze drie lange-termijnveran
deringen vertonen een samen
hang: zij zijn te herleiden tot wan
trouwen in de krachten van de 
markt als zodanig en tot de wens 
deze te beheersen door middel 
van meer efficiente en/ of meer 
rechtvaardige organisatievormen. 
(p.i8) 

In het laatste kwart van de twin
tigste eeuw zijn de grondslagen 
van dit 'georganiseerde kapita
lisme in een Staat' ondermijnd. 
Het institutionele kader dat een 
eeuw lang de bedding van de Ne
derlandse economie had ge
vormd, bleek niet meer te vol
doen . De overheersende positie 
van de grate industriele bedrijven 
werd aangetast door de opkomst 
van een nieuwe dienstenecono
mie. De grate bedrijven werden 
zelf gedwongen tot forse ingrepen 
in hun organisatie, die leidden tot 
forse 'afslanking'. Kleine onder
nemingen werden de meest dyna
rnische elementen in de nieuwe 
economische ontwikk:eling. De 



'revolutie van de aandeelhouders' 
betekende bovendien dat de ma
nagers - die een buitengewoon 
sterke machtspositie hadden ver
worven in de na-oorlogse periode 
en zich vooral konden richten op 
groei en investeringen op de lange 
termijn - nu veel meer aandacht 
moesten besteden aan het realise
ren van winst op korte termijn. 

De gereguleerde arbeidsmarkt, 
met een sterke invloed van de vak
beweging op de arbeidsverhou
dingen, maakte plaats voor meer 
flexibele arbeidsrelaties. Als ge
volg van nieuwe instituties, zoals 
de uitzendbureaus, en de afue
mende organisatiegraad van werk
nemers in vakbonden, verloor de 
vakbeweging haar greep op de ar
beidsmarkt. Vanaf de jaren tachtig 
van de twintigste eeuw werd bo
vendien de sterke overheidsbe
moeienis onder invloed van een 
krachtig liberaal offensief terug
gedrongen. Er werd een begin ge
maakt met een geleidelijke ont
manteling van de verzorgings
staat, de rol van de overheid in het 
economisch leven werd terugge
drongen (privatiseringen) . 

Een eldorado voor de ondernemer 

De ontwikkelingen in Nederland 
sluiten, aldus Van Zanden, grosso 
modo aan bij internationale 
trends, maar kennen toch ook spe
cifieke Nederlandse karaktertrek
ken. Daar is allereerst de late en 
langzame industriële start; daar is 
in de tweede plaats de big bang na 
de Tweede Wereldoorlog, toen de 
economische ontwikkeling bij
zonder snel om zich heen greep. 
De grote Nederlandse multinatio
nals waren in economisch opzicht 
bijzonder succesvol en werden na 
I945 voor Nederland veel belang-
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rijker dan vergelijkbare bedrijven 
in andere West-Europese landen . 
Een derde specifiek Nederlands 
kenmerk vormde de maatschap
pelijke verzuiling, met zijn gevol
gen voor het politieke systeem (de 
positie en rol van de confessionele 
partijen; de compromissenpoli
tiek en consensusvorming tussen 
de politieke elites) en voor de vak
beweging, die zich mede door de 
organisatorische verdeeldheid ge
matigd opstelde. Vergeleken met 
de buurlanden vormde Nederland 
tussen I88o en I97o een 'sterk 
geïntegreerde samenleving, waar
in afwijkend gedrag weinig voor
kwam, de heersende normen en 
waarden hecht verankerd leken te 
zijn in de grote meerderheid van 
de bevolking en/ of de sociale con
trole zeer effectief was.' (p. 3 I) Pas 
met de ontzuiling ging de Neder
landse samenleving meer in de pas 
lopen met het Europese patroon. 

De bijzondere kenmerken van 
de Nederlandse economie in de 
twintigste eeuw, zoals het lage in
flatietempo, de sterke groei van de 
totale productie en de hoge ar
beidsproductiviteit brengt Van 
Zanden in verband met de speci
fieke sociale, mentale en politieke 
structuren van ons land. De sta
biele, open economie; de fatsoen
lijke, gedisciplineerde en ver
zuilde samenleving: zij vormden 
in de periode na de oorlog - naar 
het woord van J.E. Andriessen
een eldorado voor de onderne
mer. 

De lange twintigste eeuw laat 
voor de Nederlandse economie 
een ontwikkeling zien van een 
kleine 'grote economie' naar een 
grote 'kleine economie'. Aan het 
begin van de twintigste eeuw had 
Nederland een zeer veelzijdige 

economische structuur ; de indus
trialisatie leidde niet tot overma
tige specialisatie. De economische 
groei was tussen I9I3 en I98o ge
middeld twee keer zo groot als in 
België en het Verenigd Koninkrijk 
en maar iets lager dan in de Ver
enigde Staten. Daarmee werd Ne
derland de grootste van de kleine 
landen van West-Europa. De groei 
in de breedte ging echter niet ge
paard met een verrijking van de 
economische structuur. Integen
deel, vanaf de jaren zestig heeft 
juist een versmalling van het spec
trum van de economische bedrij
vigheid plaats gevonden. Wat ten 
slotte over is gebleven van de lange 
industrialisatiegolf van I 8 90 tot 
I96 ~zijn vooral de energie-inten
sieve en kapitaalintensieve proces
industrieën. 

In dat opzicht is de lange indus
trialisatiegolf een herhaling van de 
gouden zeventiende eeuw. Ook 
toen floreerde de Hollandse in
dustrie, maar zette na I7oo een 
proces van relatieve stagnatie in; 
wat in de achttiende eeuw over
bleef van de eens bloeiende indus
trie, waren de energie- en kapi
taalintensieve trafieken in de ha
vensteden van Holland, een hoog
productieve landbouw en Amster
dam als distributiecentrum voor 
een groot achterland. 

Voor een volgende druk 

Jan Luiten van Zanden heeft een 
prachtig boek geschreven . Dat be
tekent niet dat er niet allerlei com
mentaar op mogelijk is : op details, 
maar ook op sommige hoofdlij
nen. Ik plaats hier kort drie kant
tekeningen. In de eerste plaats heb 
ik toch grote twijfels over de 
'neergang van de multinationals' 
en de groeiende betekenis van het 



.dus- kleinbedrijf als belangrijkste bron 
van dynamiek en innovatie. Tegen
over de afslanking van de grote be
drijven staat de recente fusiegolf, 
die eerder duidt op een voort
gaande concentratie en strijd om 
de eerste plaatsen op de werel
dranglijst, dan op een afnemende 
betekenis van de grote multinatio
nals. Wat de relatie tussen grote en 
kleine bedrijven betreft lijkt het 
vooral te gaan om een - in de 
woorden van Bart Nooteboom
dynamische complementariteit: 
grote en kleine bedrijven vullen 
elkaar met betrekking tot innova
tie aan; geen van beide heeft er een 
monopolie op; ze zijn goed inver
schillende aspecten. 

Een tweede kanttekening be
treft de strategische keuze voor 
een politiek van !age lonen om de 
concurrentiepositie van de Ne
derlandse economic te verster
ken. Van Zanden wijst terecht op 

in- de beperkingen van deze strategic 
een in de afgelopen decennia, omdat 

: in; !age loonkosten geen sterke prik
ver- kels opleveren om de productivi
dus- teit te verhogen door middel van 
:api- investeringen in arbeidsbespa-
ha- rende technologic. Maar hoe 

>og- moeten wij in dit opzicht de !age 
.ter- lonen-politiek van de jaren vijftig 
'OOr waarderen? HeeftWindmuller ge-

lijk wanneer hij als belangrijkste 
gebrek van dit systeem noemt 'de 
negatieve uitwerking van de loon-

een beheersing op de modernisatie en 
. be- op de investeringen, zowel in de 
Jm- diepte als in de breedte'? (Wind
ails, muller, p. 3 6 s) En als hij gelijk 
dlij- heeft, is dan niet hiermee ook een 
ant- diepere oorzaak voor de malaise 
heb van de jaren zeventig en tachtig 

de gegeven? Van Zanden zwijgt ero
tals' ver; ik ben benieuwd naar zijn op
het vatting. 
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Een derde kanttekening heeft 
betrekking op de analyse van het 
politieke krachtenveld in Van Zan
dens hoek. Terecht wijst Van Zan
den herhaaldelijk op het grate ge
wicht van de confessionele par
tijen in de Nederlandse politick. 
Maar welke richting gaven zij aan 
de sociale en economische poli
tick? Enerzijds meent hij - schrij
vend over het interbellum - dat de 
politieke agenda's van de confes
sionelen een mengsel waren 'van 
de wensen van de verschillende 
vleugels waarover intensief gede
batteerd werd'. (p. 8 1) Maar over 
deze periode meldt hij ook dat de 
confessionelen zich weinig gele
gen lieten liggen aan sociale uitga
ven en typeert hij hun beleid als 
conservatief. (p.Ss) Van Zandens 
beeld mist hier scherpte en biedt 
onvoldoende inzicht in hoe de con
fessionele opvattingen evolueer
den. Wat bijvoorbeeld ontbreekt is 
de ontwikkeling in katholieke on
dernemerskring die in de loop van 
het interbellum een sterker accent 
ging leggen op een meer - zij het 
niet overmatig - economisch acti
visme van de overheid, onder 
meer bij monde van de katho
lieke ministers van 'Economische 
Zaken' in de jaren dertig. 

Uit beeld blijft ook de beslis
sende invloed die de confessione
len op de aard van de verzorgings
staathebben uitgeoefend, een ont
wikkeling die helder is geanaly
seerd in Kees van Kersbergens 
Social Capitalism met de term pas
sieve welvaartsstaat. Niet alleen 
de electorale concurrentie met de 
sociaal-democraten speelde hier
bij een rol- een aspect waarop Van 
Zanden vee! nadruk legt - maar 
ook hun eigen conceptie van een 
'sociaal kapitalisme'. 

De sociaal-democraten, zo stelt 
Van Zanden, speelden in het Inter
bellum geen rol van betekenis en 
mochten pas na de oorlog mee
regeren, op voorwaarde dat 
ze hun vergaande plannen voor 
maatschappijhervorming opga
ven. Nog afgezien van de vraag of 
niet ook de andere partijen moes
ten accomoderen terwille van de 
na-oorlogse consensus: Van Zan
den doet hiermee de sociaal
democratische politick uit het in
terbellum tekort. Sociaal-demo
cratische gerneentebestuurders 
speelden immers in die periode 
een belangrijke rol bij de vorrnge
ving van een 'tweede pijler' van de 
verzorgingsstaat (naast het sociale 
zekerheidsstelsel), namelijk die 
van de collectieve voorzieningen 
op plaatselijk niveau: de nutsbe
drijven, de volksgezondheid en de 
volkshuisvesting. Zij maakten van 
de gemeenten een 'proeftuin' 
voor de na-oorlogse verzorgings
staat. Het zijn deze voorzieningen 
die onder de veilinghamer van de 
afgelopen drie kabinetten zijn ge
privatiseerd en verzelfstandigd. 

Een aaenda voor de toekomst 
Van Zanden geeft een evenwich
tige analyse van de recente crisis in 
de Nederlandse economic en het 
daarop volgende herstelbeleid . Hij 
wijst met enige nadruk op de rol 
die het Centraal Planbureau heeft 
gespeeld bij het totstandbrengen 
van een consensus over het her
stelbeleid. De CPB diagnose van de 
oorzaken van de economische pro
blernen - hoge loonkosten, het 
grate overheidstekort en de om
vangrijke publieke sector - werd 
algemeen geaccepteerd. Alle be
leidsvoorstellen werden boven
dien onderworpen aan een uitge-
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breide beoordellng door het CPB. 

Van Zanden wijst de diagnose 
en de richting van het herstelbe
leid niet af, maar plaatst beide toch 
in een bredere context: die van 
een transformatie van de Neder
landse economie en het institutio
nele kader waarin de economische 
ontwikkeling van de afgelopen 
eeuw heeft plaats gehad. Hij wijst 
bovendien op een aantal beperkin
gen van de huidige beleidsaanpak. 
Vooral de trage groei van de inves
teringen en het achterblijven van 
de inspanningen voor research en 
development vormen zwakke 
punten van de economische ont
wikkeling, zo stelt hij. 

De belangrijkste bijdrage van Een 
klein land in de 20e eeuw aan het 
debat over de toekomst van onze 
economie ligt echter in de institu
tionele benadering die Van Zan den 
kiest. Instituties, dat wil zeggen 
organisaties, regels en gebruiken, 
hebben een grote invloed op het 
economisch Ieven. Deze institu
ties hebben een eigen dynamiek en 
worden mede bepaald door hun 
voorgeschiedenis (' padafhanke
lijkheid'). De institutionele ont
wikkeling van Nederland in de 
'lange' twintigste eeuw is daarvan 
een fraai voorbeeld. De crisis van 
na 19 7 3 is tevens een crisis van de 
institutionele structuur en noopt 
tot institutionele hervormingen. 
Deze ontwikkeling zal noodzake
lijkerwijs opnieuw 'padafhanke
lijk' zijn, maar - zo meent Van 
Zanden- de Nederlandse institu
tionele structuur vertoont een re
delijke mate van flexibiliteit. 

Met deze ommekeer in de insti-
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tutionele ontwikkeling lijkt het 
aantal vrijheidsgraden in de lange
termijnontwikkeling van econo
mie en samenleving weer toe te 
nemen: 'De situatie is wat dat be
treft vergelijkbaar met die aan het 
eind van de negentiende eeuw, 
toen eveneens in een periode van 
institutionele vernieuwing be
paalde grondstructuren geleide
lijk aan vastgelegd werden.' (p. 
244) Er zijn, met andere woor
den, bepaalde perioden in de ge
schiedenis waarin een grondige 
herstructurering plaats vindt, ge
volgd door lange fasen van ont
wikkeling binnen de eenmaal vast
gelegde verbanden. Van Zanden 
verwijst naar het werk van Gio
vanni Arrighi, maar hij had ook Jan 
Romein kunnen aanhalen, die in 
1,941 schreef: 'Zo moet bij tijden 
de natie zich vernieuwen - en zij 
heeft het ook gedaan in de 16e, 
toen in de 17e, toen in de 18e en 
tenslotte in de 19e eeuw, telkens 
omstreeks de jaren '7o.' 

Welke richting client de institu
tionele vernieuwing nu te nemen? 
Onder verwijzing naar het liberale 
hervormingsoffensief halverwege 
de negentiende eeuw, bespreekt 
Van Zanden de reultaten van het 
neoliberale offensief aan het einde 
van de twintigste. Zeker, dit offen
sief heeft, in combinatie met de 
gematigde vorm van de Neder
landse overlegeconomie, enige 
successen kunnen boeken. 'Maar 
of zich dit ook zal ontwikkelen tot 
een constructief programma, 
waarin oplossingen worden aan
gedragen voor de nieuwe institu
tionele vormgeving van Neder
land binnen de Europese Unie, is 

nog allermirist zeker. Of met dit 
offensief ook andere urgente pro
blemen (duurzaamheid, groei
ende ongelijkheid) tot een oplos
sing gebracht kunnen worden is 
zeer de vraag.' (p. 246) 

Juist op dit terrein - het ont
werpen van een nieuw institutio
neel kader - ligt een van de be
langrijkste uitdagingen voor de 
sociaal-democratie en daarmee 
tevens de opdracht zich te bekom
meren om de toekomst van 'eco
nomische zaken'. Jan Luiten van 
Zanden heeft inmiddels een bij
drage aan zo'n toekomstontwerp 
geleverd in het Twintigste jaarboek 
voor het democratisch socialisme. 

FRANS BECKER 
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De ontwrichting 
voorbij 

Ad Oele bespreekt: 

Francis Fukuyama, The Great Disruption, 

London: Profile Books, I999 · 

De schrijver van The End if History 
en Trust hlijft worstelen met het 
vraagstuk van het belang van maat
schappelijke ethiek. Na zijn opti
rnistisch beeld van de gegaran
deerde toekomst van de liherale 
democratie en het henadrukken 
van het helang van betrouwbaar
heid in het econornisch en maat
schappelijk verkeer analyseert Fu
kuyama in zijn laatste hoek de om
slag op het vlak van normen en 
waarden sinds de jaren zestig. 

De culturele revolutie in het 
Westen was minder revolutionair 
en rampzalig dan de titel van het 
hoek suggereert. De karakterise
ring van die trendhreuk als een 
grote ontwrichting hlijkt bij nader 
inzien wat overtrokken. De gevol
gen hlijken mee te vallen en er zijn 
tekenen van herstel. Die zijn te 
vinden in het inrniddels meer 
hoopgevende verloop van de cij
fers over de criminaliteit en in de 
toenemende helangstelling voor 
maatschappelijke ethiek. De nu 
meer gedecentraliseerde onder
nemingen stimuleren de positieve 
waardering van teamwerk, per
soonlijke verantwoordelijkheid en 
onderlinge afhankelijkheid. Over
heden bezinnen zich op het gevaar 
van het uitlokken van gratis mee
liften in de sociale zekerheid en 
zien nu ook het helang van het her
stel van het sociale kapitaal in de 
begrensde vormen van vrijwillig 
aanvaarde solidariteit hinnen al
lerlei verbanden. De scherpe kan-
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ten van de feminisering en de ver
zelfstandiging raken afgesleten en 
aan de onvoorwaardelijke steun 
voor de multiculturele samenle
ving met de daaraan verbonden 
wrijvingskansen begint een eind 
te komen. 

De toenemende bezinning op 
de individualisering is niet het ex
clusieve resultaat van een gods
dienstig reveil of van een via de 
overheid toegepast heleid; het is 
ook en vooral het resultaat van de 
emotionele intelligentie van per
sonen betrokken bij zowel profijt
gerichte als ideeel-maatschappe
lijke organisaties. Het proces 
wordt versterkt door de vergrij
zing en het toenemende aandeel 
van meer ervaren mensen in de 
samenleving. Het vindt ook steun 
in recente studies over de voor
keur die veel mensen geven aan 
goede onderlinge verhoudingen 
en uitgesteld profijt hoven de nei
ging om geen dief van de eigen 
portemonnee te zijn. Er is Iicht 
aan het eind van de tunnel. De 
maffia zal het niet winnen. Tot die 
conclusies komt de auteur na een 
breedvoerige behandeling van al
lerlei aspecten van de maatschap
pelijke ethiek in de laatste halve 
eeuw. 

Slinkend sociaal kapitaal 
De als scheuring gekenmerkte 
trendbreuk ziet Fukuyama beves
tigd in statistische gegevens over 
het verloop van de criminaliteit en 
over de groei van het aantal echt
scheidingen, buitenechtelijke kin
deren en een-ouder-gezinnen. 
Hier hlijken opvallende parallel
len in de statistieken van de Ver
enigde Staten, van het Verenigd 
Koninkrijk en een aantal Ianden 
op het vasteland van West Europa. 

Japan en Korea zijn gunstige maar 
uiteraard niet-westerse uitzonde
ringen. De van I 960 tot 1990 op
lopende rnisdaadcijfers van de 
Verenigde Staten spannen de 
kroon, maar !open in het nu afge
lopen decennium sneller terug 
dan in de andere Ianden. Op het 
vlak van echtscheidingen en bui
tenechtelijke kinderen blijken Jan
den als Zweden en Denemarken 
voorop te !open. In de gezinssitu
atie is, anders dan op het vlak van 
de crirninaliteit, geen duidelijk 
begin van terugkeer naar eerdere 
verhoudingen te zien. 

Omdat de schrijver het gezin 
ziet als het begin punt voor de ont
wikkeling van sociaal gedrag, ziet 
hij in deze gegevens een negatieve 
indicatie voor de nodige maat
schappelijke cohesie. Fukuyama 
spreekt in dit verband over sociaal 
kapitaal en definieert dat als de 
voorraad aan niet van hoven af op
gelegde normen en waarden, die 
mensen tot wederzijds voordeel 
doet samenwerken. Waar die 
voorraad slinkt, verminderen met 
het welzijn de voorwaarden voor 
economische groei en ontwikke
ling. Een verdere onderbouwing 
van deze trend wordt ontleend aan 
Amerikaans opinieonderzoek 
naar de mate van vertrouwen van 
burgers en studenten in hun over
heid, respectievelijk in hun mede
burgers, aangevuld met beschou
wingen van collega-sociologen 
over het meer eenzijdige en min
der ver reikende maatschappelijk 
engagement van de nog steeds 
zeer talrijke non-profit organisa
ties. Daarbij worden ook enkele 
onderzoeksresultaten genoemd 
die hij Europeanen een afnemend 
vertrouwen in hun overheid indi
ceren. AI met al een smalle en on-
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samenhangende empirisch-analy
tische basis voor een onheilspel
lende beschrijving van ons recente 
verleden. 1 

Wortels van de ethiek 
Met deze kritiek is het hoek gety
peerd als niet lezenswaardig voor 
mensen met weinig tijd. Wie ech
ter belang stelt in maatschappe
lijke ethiek vindt er goed leesbare 
heschouwingen over de wortels 
van die ethiek- naast vele passages 
over het nut daarvan voor ecoho
mie en veiligheid. De schrijver is 
hardnekkig hezig om hetrouw
haarheid in samenwerkingsrela
ties en ethisch gedrag te verklaren 
uit een in de kern zeer menselijke 
eigenschap, die terug te voeren is 
op de evolutie van de mensen
soort en de rol van de voortplan
ting en de voedselverwerving 
voor effectieve samenwerking. 
Waar latere ontwikkelingen en in 
het hijzonder die van de eerste en 
de tweede industriele revolutie 
traditionele vormen van samen
werken en samenleven hehhen 
ontwricht, vonden mensen met 
vallen en opstaan op eigen kracht 
de noodzakelijke steun van pas
sende normen en waarden. De 
voortrekkers op dit gebied kon
den een beroep doen op het leer
vermogen van mensen om bij op
eenvolgende keuzes tussen snel in
dividueel profijt zonder vertrou
wensbasis en uitgesteld profijt 
met vertrouwensbasis (het priso
ner's dilemma) te kiezen voor het 
versterken van die vertrouwens
hasis. Daar hoeft geen god of 
priester aan te paste komen. Fu
kuyama erkent dat dit niet auto
matisch leidt tot een zichzelf ver
ruimende solidariteit. De ethiek 
van het welhegrepen eigenhelang 
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overschrijdt niet gemakkelijk de 
grenzen van clan of groep. In dat 
verhand wijst de auteur op de 
waarde van universele religie hij 
het doorhreken van de grenzen 
van trust binnen de spontaan ge
vormde clans en gemeenschappen 
en de positieve hetekenis van een 
hij een decentrale produktiewijze 
passende ondernemingscultuur. 

In deze zoektocht naar de wor
tels van onze maatschappelijke 
ethiek hlijft hij hinnen de cirkel 
van het economisch denken. Wat 
meer filosofie zou geen kwaad 
hebhen gekund. Waar de redactie 
van The Economist hem het verwijt 
maakt Hegel te hebben verloo
chend, is deze commentator van 
mening dat Fukuyama kennis had 
moeten nemen van de resultaten 
van de moderne antropologische 
filosofie en in het hijzonder van de 
door Helmuth Plessner hena
drukte externe positionering van 
de mens, die van nature de gren
zen van het individuele hestaan ver 
huiten het lichaam ervaart en zijn 
ofhaar hestaansruimte op een ver
standige manier moet zien te 
delen met anderen. Er is duidelijk 
wel plaats voor een zich met de 
cultuur verruimende solidariteit. 
De door Kant als fundamenteel en 
rationeel heschreven ethische om
gangsregels waren zo gek nog 
niet. Helaas zijn deze regels als 
kind van de Verlichting sinds 
Nietzsche en Heidegger met het 
hadwater van het vooruitgangsge
loof uit het venster gegooid. 2 

Netwerken versus hiiirarchie? 
Tot slot nog een opmerking over 
de verhouding van de door social 
capital gevoede informele netwer
ken tot de formele hierarchieen 
van onderneming en overheid. 

Deregulering en networking hevor
deren de vervanging van formele 
autoritaire verbanden door infor
mele vormen van samenwerking. 
Zijn daar grenzen aan? De aan 
deze vraag gewijde bladzijden zijn 
niet de minst interessante van het 
hoek. Er wordt in het hoek hoog 
opgegeven over het positieve ef
fect van informele en vertrou
wensvolle uitwisseling van kennis 
en samenwerking binnen onder
nemingen en clusters van bedrij
ven in een bepaalde regio, zoals in 
Silicon Valley. Dat geheurt dan 
veelal door hoog opgeleide men
sen met dezelfde interesse en pro
fessionele code. De flexibiliteit en 
creativiteit van informeel samen
werken wint het op veel plaatsen 
van formeel gescheiden en daar
door meer heperkt samenwer
kende verhanden. Het is nu ook 
mode om te pleiten voor meer 
netwerkorganisatie in het over
heidshestel. Minder verkokering 
en meer klantgerichtheid worden 
dan mogelijk met minder ergernis 
voor de burger en grote besparin
gen aan adrninistratieve lasten 
voor het hedrijfsleven. 3 

Fukuyama is hier voorzichtig. 
Hij waarschuwt voor onhezonnen 
doordrammen. Anders dan hij de 
op een enkelvoudige taak gerichte 
verzelfstandigde overheidsdien
sten is er hij de meer complexe or
ganisaties van de heleidsvormende 
overheid en van grote concerns in 
de markt geen aanleiding om alles 
over de hoeg te gooien van net
working en een platte organisatie. 
Hij pleit voor de optimale comhi
natie van een Weberiaanse hier-

. archie en minder formele net
werken. Bij grote hedrijven is een 
behoorlijke mate van hierarchie in 
elk geval nodig om de uitwisseling 



van informatie tussen afzonder
lijke teams te verzekeren en om de 
eigenmachtigheid van teamleiders 
met een eigen agenda te doorbre
ken als dat nodig is voor het belang 
van de ondernerning. Je kunt niet 
voor aile weerstanden consultants 
inhuren om knopen door te hak
ken. Bij beleidsvormende over
heidsorganisaties spelen naast 
doelmatigheid en efficiency ook 
waarden als rechtmatigheid en on
partijdig toegepaste bedeling van 
lasten en rniddelen een rol. Hier 
zit het optimum meer aan de kant 
van de formele hierarchie. Waar 
precies, dat laat de schrijver in het 
midden. Het blijft bij enkele voor
beelden van meer of minder suc
cesvolle netwerken in het Ameri
kaanse en Japanse bedrijfsleven, 
zoals die ook te vinden zijn in de 
overvloedige literatuur van ma
nagement-goeroes. Kortom, er 
ligt hier duidelijk een terrein 
braak voor dieper gravend onder
zoek. 

Waar het hoek het vraagstuk 
behandelt van de wisselende kwa
liteit van de spontane samenwer
king in organisaties kenmerkt het 
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zich door een Angelsaksische be
nadering van dit probleem. De 
natiestaat en in het bijzonder die 
van de Verenigde Staten blijft het 
kader. Het samenspel van interna
tionale concerns en banken in het 
niemandsland van de staten komt 
niet aan de orde. De transnatio
nale samenwerking binnen de 
Europese Unie komt niet aan bod. 
Zo ergens dan is het wei op het 
vlak van grensoverschrijdend 
zaken doen dat men zich laat lei
den door gedeelde beginselen en 
vertrouwen in het woord van 
partners, hoezeer een en ander 
ook wordt vastgelegd in formele 
contracten en verdragen. Hier 
heeft zich al een merkwaardige 
combinatie van formele en infor
mele organisatie ontwikkeld. Het 
hoek is niet karig in het noemen 
van allerlei minder interessante 
praktijkvoorbeelden. Maar dit 
voorbeeld laat Fukuyama onbe
sproken. Oat is niet aileen jammer 
omdat het een politiek actueel en 
interessant voorbeeld is. Het is 
ook jammer omdat het daardoor 
de normerende rol van politiek 
leiderschap onbelicht laat. 

Blijkbaar heeft de schrijver met 
het eerste spraakmakende hoek 
over het einde van de geschiedenis 
de grate politiek achter zich gela
ten en zich geconcentreerd op de 
kleinere actieradius van gezin en 
onderneming. De staat komt wei 
aan bod maar in veel gevallen als 
een af te slanken Leviathan, die ge
leerd heeft om de zelfwerkzaam
heid en persoonlijke verantwoor
delijkheid van haar burgers voor
taan niet meer met perverse re
gels in de weg te zitten. Fukuyama 
is nog steeds liberaal, nog niet echt 
pessirnistisch maar wei een beetje 
conservatief. 

AD OELE 

Bekleedde van 1991 tot 1995 de 
dr.j .M. den Uyl-leerstoel aan de 
Uni versiteit van Amsterdam. 

1 . Zie ook The Economist, 19 juni 1999. 
2 . Nu de mist rondom Heidegger en de 
door hem veroorzaakte ontwrichting 
van mens- en wereldbeschouwing 
begint op te trekken, wordt nu in 
Duitsland de ooit in Groningen 
docerende, neo-kantiaanse filosoof 
?Iessner herontdekt. 
3. Bijdragen van Arre Zuurmond in 
Binnenlands Bestuur van september '999 · 
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Campagnebericht 
uit 2o 18 

In de strijd om de Nederlandse se
naatszetel in het Europarlement is 
de voorsprong van zittend senator 
Paul Rosenmoller met 4 punten 
verder teruggelopen. Oat blijkt 
uit de NOS- Volkskrant enquete van 
hedenochtend. Met nog twee 
weken te gaan is Rosenmoller, de 
voorman van de Gemeenschaps
partij, daarmee in een statistische 
dead heat verzeild geraakt met de 
Liberaal Gert van Luppen. Hij ge
noot in april nog een riante voor
sprong van 2 3 pun ten op de oner
varen Li~eraal uit Berg en Dal. 

Rosenmoller lijkt vooral ge
bukt te gaan onder zijn belofte om 
uitsluitend nog campagnebijdra
gen van ten hoogste 1 ooo euro te 
accepteren. Volgens waarnemers 
heeft die belofte Rosenmoller tij
dens de voorverkiezingen geen 
windeieren gelegd. Zijn naaste 
belagers Willem Vermeend en 
Rick van der Ploeg leunden hei
den sterk op giften uit het bedrijfs
leven en werd zo de wind uit de 
zeilen genomen. 

Maar diezelfde belofte lijkt Ro
senmoller nu op te gaan breken. 
Volgens campagnedeskundige Flip 
von Praha van de Amsterdamse 
Coca Cola-Universiteit heeft Ro
senmoller te weinig rekening ge
houden met Van Luppen's fabel
achtige fondsenwervingspoten
tieel. 'De vrijwillige cap van 1 ooo 
euro heeft absoluut geholpen bij 
het verkrijgen van de nominatie 
van de Gemeenschapspartij, maar 
is ten koste gegaan van Rosenmol
ler's uitgangspositie voor de Alge
mene Verkiezingen eind oktober. 
Het fondsenwervinggevecht met 

Van Luppen is van een totaal an
dere orde. Rosenmoller heeft 
zichzelf flink op achterstand 
gezet', aldus Von Praha. 

Gisteravond slaagde de Liberaal 
er voor de zesde opeenvolgende 
maaJ in om op een dag meer dan I 

miljoen euro binnen te halen. Van 
Luppen's campagnebudget be
draagt nu ~6 miljoen euro tegen 
een schamele 7 miljoen voor Ro
senmoller. 

De verkiezingen zijn daarmee 
nu al ruim drie keer zo duur als de 
beruchte burgemeestersverkie
zingen van Amsterdam van tien 
jaar geleden. Die verkiezingen 
markeerden de opkomst van het 
grote geld en lieten een vernieti
gend gevecht zien tussen de hui
dige burgemeester Westbroek en 
zijn tegenstrever Van der Ende. 
Destijds gaven zij naar schatting 2 1 

miljoen euro uit. Toen al bepleitte 
Rosenmoller's partijgenoot De 
Waal de wenselijkheid van het 
'keihard aanpakken' van de fman
ciele donaties. Net als in de Scan
dinavische Ianden zou Nederland 
zich niet Ianger mogen 'verschui
len' achter de bescherming van de 
privacy en de vrijheid van me
ningsuiting. 

Speciale aeuren 
Opvallend is dat het internet heeft 
afgedaan als voornaamste fond
senwervingsinstrument. De hui
dige kandidaten, Van Luppen 
voorop, geven nu weer de voor
keur aan de klassieke fondsenwer
vingsdiners. Daarbij slaagt de 
jonge Van Luppen er steeds in om 
met aantrekkelijke gasten de por
temonnees open te krijgen. Gis
teren lukte dat met een ontroe
rend optreden van de oude zanger 
Marco Borsato en afgelopen 
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maandag was het de beurt aan 
Ajax-spits Rinus van Basten. Val
gens de Van Luppen-campagne is 
internet 'te koud' voor het over
brengen van zulke emoties. Face
tojace contact laat bovendien 
meer mogelijkheden open voor 
aroma-enaineerina, de predisposi
tietechniek waarbij de bezoekers 
door middel van speciale geuren 
in een vergrote staat van vrijgevig
heid worden gebracht. 

Telearacif-kanalen 
Door de fmanciele problemen in 
het Rosenmoller-kamp blijven de 
Van Luppen-cornmercials onbe
antwoord. De Liberaal heeft daar
door vrij spel en benut die voluit. 
Van Luppen's laatste golf van in
ternet-commercials draagt de 
veelzeggende titel 'Onze man uit 
Warschau.' In de spotjes die sinds 
woensdag onophoudelijk worden 
uitgezonden, wordt de Gemeen
schaps-kandidaat tal van verwijten 
gemaakt. Zo zou hij zich in deaf
gelopen senaatsperiode te veel 
hebben ingespannen voor de be
langen van de oostelijke lidstaten, 
en te weinig hebben gedaan voor 
Nederland. Volgens Van Luppen 
geeft de voormalige minister van 
Sociale Zaken liever geld uit aan 
'obscure milieu-projecten in 
Warschau' dan aan het binnenha
len van 'broodnodige' euro's voor 
de Nederlandse ziekenhuizen. 

In de boodschappen is duidelijk 
de hand te herkennen van Dick 
Dork, de Amerikaanse campagne
strateeg die twee jaar gel eden pre
sident De Caprio in het zadel 
hielp. De commercials, vooral die 
op de Teleararif en BNN-kanalen, 
worden door miljoenen mensen 
bekeken . Van Luppen mijdt elk 
risico en zendt zelfs uit op de ver-

ouderde nationale televisiezen
ders. 

48 daaen Oost-Europa 
Rosenmoller staat met lege han
den, ook al proberen zijn spin doc
tors er met aile macht nog het 
beste van te maken. 'Paul houdt 
zijn kruit nog even droog', pro
beert zijn campagneleider Van 
Bruggen, maar zijn gezicht 
spreekt boekdelen. 'Ervaring voor 
verandering', de boodschap van 
Rosenmoller, slaat bovendien nau
welijks aan bij de kiezers, zo blijkt 
steevast uit de monitorpeilingen 
van de NOS- Volkskrant. Daaruit 
blijkt tevens dat Van Luppen een 
gevoelige snaar heeft geraakt met 
zijn beschuldiging in Lekker Nieuws 
dat Rosenmoller het afgelopen 
jaar 4-8 dagen in Oost-Europa ver
bleef en slechts 23 dagen in Ne
derland. Tekenend voor de krach
teloze Gemeenschaps-campagne 
is dat kiezers vrijwel onbekend 
zijn met Rosenmoller's eigen 
lezing dat zijn verblijf in Warschau 
steeds plaatsvond in zijn hoedanig
heid van voorzitter van de vaste 
Commissie Oost-Europese Struc
tuurfondsen . 

Direct mail 
De achterstand van Rosenmoller 
blijkt eveneens uit de voor Neder
landse begrippen ongekend grate 
direct mail operatie van Van Lup
pen. Bijna de helft van de Neder
landse bevolking heeft nu een op 
de eigen issuevoorkeuren afge
stemde multimedia-uiting ont
vangen van de Van Luppen-cam
pagne. Daarnaast zijn nog eens 2 

miljoen uitingen gestuurd naar de 
belangrijkste doelgroep, de Verrij
kers - hoog-opgeleide allochtone 
kiezers met een overwegend 

Turkse en Marokkaanse achter
grond. Die boodschappen worden 
door vrijwilligers persoonlijk bij 
de kiezers afgeleverd en afge
speeld. Van Luppen brengt de Ro
senmoller-campagne daarmee 
een vernederende slag toe. Vier 
jaar geleden, immers, versloeg de
zelfde Rosenmoller de Liberaal 
Kiki Mutsaerts door middel van 
een bijkans identieke arassroots
campagne. 

Rosenmoller, in 2 o I 4- nog goed 
voor 64- procent van de Verrijkers
stemmen, heeft slechts 1oo.ooo 

uitingen verzonden. Vandaag, zo 
blijkt uit de NOS- Volkskrant en
quete, komt Rosenmoller in de
zelfde groep niet verder dan 3 3 
procent. En dat terwijl de pen
sioengerechtigde Rosenmoller al 
bijna de gehele generatie Z, de 
kiezers geboren in de jaren negen
tig, aan zijn Liberale tegenstrever 
heeft moeten Iaten. 

Biochip-implantaten 
Rosenmoller's hoop is nu geves
tigd op de in Nederland nog steeds 
vrij opererende independent expen
ditures. De vakbonden hebben I o 
miljoen euro vrij gemaakt voor 
een communicatie-offensief in de 
laatste twee weken tot aan de ver
kiezingen. De verenigde milieu
en consumentenorganisaties heb
ben 5" miljoen toegezegd. Maar de 
lobby van het bedrijfsleven, heeft 
bij monde van Kamer van Koop
handel-voorzitter Niek Severeijn 
al Iaten weten elke vakbondseuro 
'cent voor cent' te zullen 
matchen. 'Wij zijn pro-business en 
dus pro-Van Luppen', stelt Sever
eijn resoluut. 'We zijn bovendien 
niet vergeten hoe Rosenmoller 
persoonlijk het Vrijhandelsver
drag en de liberalisering van de 
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biochip-implantaten de nek om 
heeft gedraaid.' 

Corruptie-schandalen 

Ook elders in de Unie duurt de 
campagnestrijd onverminderd 
voort. In Duitsland is nog steeds 
sprake van een zeer spannende 
race waar de kandidaat van de Ge
meenschapsgroenen, de voorma
lige proftenniser Boris Becker, 
nog steeds enkele punten voor
sprong geniet op de cou/csu
kandidaat Frans-Jozef Strauss jr. 
In Zwitserland is Der Koni9, de 
aartsconservatieve Liberaal Franz 
Krienbiihl, vrijwel zeker van zijn 
herverkiezing. 

De verkiezingen in de ooste
lijke lidstaten, vooral in Roe
menie, doen nog steeds vee! stof 
opwaaien. Na de Lagerhuisver
kiezingen worden in Roemenie nu 
ook de senaatsverkiezingen geteis
terd door corruptieschandalen. 
De Liberale kandidaat heeft zich 
moeten terugtrekken, waardoor 
de extreem-rechtse kandidaat Ni
colai Romaneci nu aan kop gaat. 
De waarnemersverkiezingen in 
kandidaat-land Oekralne, die van-

af dit jaar twee waarnemers naar 
de Senaat mag afvaardigen, ver
lopen tot dusverre zonder noe
menswaardige incidenten. 

De Splitsina 

Waarnemers verwachten dat de 
Gemeenschapspartij haar meer
derheid in de Brusselse Senaat zal 
we ten te behouden. Spannend 
wordt het echter in het Lagerhuis 
waar een groot aantal verkiezin
gen too close too call zijn en waar 
verrassingen niet kunnen worden 
uitgesloten. Volgens Mauricio Le
Chien, de verkiezingsonderzoeker 
uit Frankrijk, is het 'zeer reeel' dat 
de Liberalen een meerderheid zul
len behalen in het Lagerhuis. Dat 
zou dan voor de eerste keer zijn 
sinds de Splitsina van acht jaar ge
l eden, toen het oude Europarle
ment plaats maakte voor een bica
meraal parlement met een aparte 
Senaat en het Lagerhuis. 

Een Liberale meerderheid in het 
Huis zal ook van invloed zijn op de 
eerste directe Voorzittersver
kiezingen van 2o2o. De huidige 
voorzitter van de Commissie, de 
PortugeesAntonio Guterres, loopt 

tegen het einde van zijn tweede 
termijn en is door de Termijnbe
perking niet beschikbaar voor een 
derde periode. Niet uitgesloten 
moet worden geacht dat deN eder
landse Liberale fractieleider in 
Brussel, Jan-Martijn Wittevoet, 
alsnog zal besluiten om een gooi te 
doen naar het Voorzitterschap. 
Wittevoet geldt als een verklaard 
tegenstander van toetreding van 
Oekra!ne. Een Liberaa!Voorzitter
schap zal bovendien vrijwel zeker 
leiden tot een heropening van het 
institutionele debat. De Liberalen 
hameren op de noodzaak van een 
herwaardering van de Raad van mi
nisters. Voorts stellen zij een mora
torium voor op de afbouw van 
landbouwsubsidies en dringen zij 
aan op lib"eralisering van de regel
geving rond xenotransplantatie en 
biochip-implantaten. Daarnaast 
zal Wittevoet persoonlijk trachten 
om de federale hervorming van de 
campagnefinanciering een halt toe 
te roepen. 

HANS ANKER 

Als politiek adviseur werkzaam in 
Washinaton D. C. 
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Een onderonsje over 

omroepbijdragen 

Als het aan Gerrit Zalm en Willem 
Vermeend ligt, zo krijgje soms de 
indruk, wordt binnenkort ook het 
denken zelf'gefiscaliseerd'. Wat is 
fiscaliseren? Dat is het uit de cen
trale belastingruifbetalen van her
kenbare diensten waarvoor de 
burgers nu nog afzonderlijk via di
recte heffingen betalen. Een voor
beeld daarvan waren de omroep
bijdragen. Was de omroep tot 
1940 een particuliere aangelegen
heid, waaraan de burgers bijdroe
gen via de contributie aan hun om
roeporganisatie, na 1945 int de 
overheid bij elk huishouden 'luis
tergeld'. 

Dat is sinds 1 januari 2ooo niet 
meer zo. In het regeerakkoord 
stond een voetnoot dat 'onder
zocht zou worden of de omroep
bijdragen konden worden gefisca
liseerd' . De opbrengst van de op
heffing van de Dienst Omroepbij
dragen(dienogmaarnet,in 1997, 
een zelfstandig bestuursorgaan 
was geworden) zou ten goede 
komen aan de jeugdzorg. 

Typisch zo'n onderonsje zoals 
dat achter gesloten deuren bij re
geerakkoorden wordt bedisseld. 
Er wordt nog zestig miljoen ge
zocht voor de jeugdzorg. Finan
cieel deskundige van de Tweede 
Kamerfractie Rick van der Ploeg 
suggereert dat met opheffing van 
de DOB zoveel verdiend zou kun
nen worden. Omroep-woord
voerster in de T weede Kamer 
Marjet van Zuijlen verzet zich 
niet, de v v o wil het allang en o6 6 
heeft het onverhoeds in het ver
kiezingsprogramma gezet: hupsa
kee, in het regeerakkoord . 

Rick van der Ploeg mag het 
later zelf als staatssecretaris uit
voeren, hoewel zijn voorganger 
Nuis nog aan de Kamer had mee
gedeeld dat 'niet is gebleken dat 
het fiscaliseren van de omroepbij
dragen uit een oogpunt van doel
matigheid of kostenbeheersing 
voordelen zou opleveren'. Eind 
augustus 1999 wordt het wets
voorstel ingediend. Weliswaar 
speelt tegelijkertijd in de Tweede 
Kamer de zogenoemde Conces
siewet, waarin wezenlijke wijzi
gingen van het publieke omroep
bestel worden voorgesteld ( een 
voorstel dat de VARA in overwe
ging geeft vaandelvlucht te plegen 
richting SBS). 

Je zou denken, behandel dat 
samen. Maar dit kan niet wachten. 
Waarom? Omdat Zalm net dit jaar 
1400 miljoen uit de inkomstenbe
lasting wil halen zonder deze te 
verhogen met 1, 1 procent. Toeval
lig wordt namelijk die r B met 1 , 2 

procent verlaagd wegens invoe
ring van de ecotaks (belasting op 
energiegebruik). Zo merkt nie
mand dat de omroep voortaan uit 
de rijksmiddelen wordt betaald. 

Deze belastingverhoging wordt 
vastgelegd in het Belastingplan 
2ooo . Als het wetsvoorstel eind 
november de Eerste Kamer be
reikt is dat plan al aanvaard. Ver
werpt de senaat de afschaffmg van 
de omroepbijdragen, dan moet de 
burger in 2ooo dus twee keer die 
1400 miljoen betalen - een keer 
rechtstreeks en een keer via de IB. 
Heeft het dan nog zin om het seri
eus te behandelen? Ja, zegt de se
naat, wij Iaten ons niet voor het 
blok zetten (al speelde die dwang
positie natuurlijk wel een rol toen 
de senaat er op 2 1 december over 
beraadslaagde en besliste). 

Dan is nog steeds niet duidelijk 
welke de inkomenseffecten zijn 
van het voorstel. Tot 2ooo betaal
den 6,8 miljoen huishoudens, als
mede bedrijven en instellingen, 
omroepbijdragen, inclusief de op
centen van gemeente en provin
cie. Als de eerste schijf van de in
komstenbelastingmet 1,1 procent 
wordt verhoogd, gaan aile Is-be
talers individueel betalen, soms 
meervoudig per huisgezin. En die 
huisgezinnen kunnen tot de laagst
betaalden behoren. Dragen de 
sterkste schouders dan wel de 
zwaarste lasten? De PvdA-fractie 
in de Tweede Kamer is daarvan 
uitgegaan, maar desgevraagd ont
kent minister Zalm in alle toon
aarden dat er sprake was van een 
nivellerend effect. Doet hij dat 
omdat de vvo dit effect niet wil, 
of omdat dit effect inderdaad ge
ring is? Dat had het 'onderzoek' 
moeten uitwijzen waartoe de 
voetnoot in het regeerakkoord 
had besloten. Maar dat is nooit uit
gevoerd. 

Een weiniB stichtelijke uitruil 
Een principiele discussie over de 
vraag waarom een halve eeuw 
lang, naar voorbeeld van de BBC, 
omroepbijdragen zijn geheven, en 
dit in de meeste West-Europese 
staten nog steeds welbewust het 
geval is, werd al met al niet ge
voerd. De eerste reden voor het 
wetsvoorstel was de doelmatig
heidswinst die opheffing van de 
o o B met zich mee zou brengen 
(de opbrengst naar de jeugdzorg, 
een weinig stichtelijke uitruil tus
sen onvergelijkbare waarden). Die 
winst zal nog lang op zich Iaten 
wachten. 

De tweede reden was dat vol
gens de regering betaling uit col-
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lectieve lasten beter is dan uit 
doelheffingen. Nu is dat in zijn al
gemeenheid een stelling, waar 
grondiger over gesproken zou 
moeten worden dan aan de hand 
van zo'n wetsvoorstel. Het voor
deel van doelheffingen is dat voor 
de burger de relatie tussen zijn 
betaling en de geleverde over
heidsdienst zichtbaar blijft. Zo heb 
ik het steeds jammer gevonden dat 
de AOw-prernie is opgegaan in de 
loonheffmg. Als er een prernie is 
die men graag wil betalen, dan is 
het er een die voor oma is. 

De regering stelt dat fiscalise
ring gewenst is omdat vrijwel alle 

Nederlanders kunnen kijken en 
luisteren, omroep een collectief 
goed is geworden, en zo'n doel
heffing dan niet meer doelmatig 
is. Maar hoe is het dan met het 
abonnement op kabel en telefoon 
en het vastrecht bij gas en elektra? 
Het antwoord is dat deze zaken 
onlangs zijn geprivatiseerd. Maar 
dan blijven zij toch zaken van pu
bliek( e) nut en noodzaak? 

Zo was er meer op het wets
voorstel aan te merken; onder 
meer de zwakke positie waarin ge
meentelijke en provinciale pu
blieke omroepen terecht komen, 
nu zij geen opcenten meer kunnen 

heffen op de omroepbijdragen. 
Uiteindelijk heeft de senaat het 
voorstel met 39-30 aanvaard 
(tegen stemden CDA, RPF/GPV, 

SGP, vier !eden van de PvdA
fractie, en een van Groen 
Links). Onder druk van de kri
tische standpunten van de frac
ties van CDA, PvdA en o66 is er 
scherp gedebatteerd, waardoor 
de !eden van de senaat weloverwo
gen konden stemmen. Oat hoort 
ookzo. 

ERIK JURGENS 

Lid van de Eerste Kamer voor de 
Partij van de Arbeid 
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Hoewellinks over electorale voorspoed niets te klagen heeft, blijft on
derhuids een gevoel van twijfel knagen. Waar we vroeger beschikten 
over een heldenroman, compleet met schurken, slachtoffers en red
ders, daar heerst nu pragmatisme. De kiezers malen daar niet om. Zij 
vertrouwen de politieke beweging die een lange traditie vertegen
woordigt in het verzekeren van arbeidsinkomens tegen de grillen van 
de, overigens alom geprezen, markt. Wetenschappers willen echter de 
slechte verkoopcijfers van de oude heldenroman verklaren . Het derde 
weg-debat is daarvan de reflectie. 

Wat opvalt in dit debat is de prominente rol van globalisering. 
Waarom werkt het oude verhaal van een sterke staat die ingrijpt en zo 
haar burgers welvaart garandeert niet meer? Omdat toenemende mon
dialisering de macht van de staat heeft uitgehold. Wie de regelzucht van 
de staat wil ontlopen, belegt zijn geld op Aruba . Ik maak me sterk dat 
een enquete onder wetenschappers globalisering zou aanwijzen als de 
oorzaak van de val van de held, zoals ook blijkt uit de overtuiging van 
Anthony Giddens, de voornaamste adviseur van Blair. Ook buiten 
linkse kring is globalisering een geliefd thema: 'Aanpassing van de ver
zorgingsstaat is onvermijdelijk. De internationalisering maakt natio
nale hobbies in het sociale beleid niet Ianger houdbaar.' En met deze 
boodschap togen actievoerders naar Seattle om de globalisering te be
strijden. Europa, preciezer de E u , is het sluitstuk in dit type redene
ring. We moeten privatiseren, van telecom tot elektriciteit, want 
'Brussel' heeft het ons opgelegd. 

Toch is er iets mis in de gedachtegang. Te bezien valt of de globalise
ring aile Ianden die zich eraan hebben onderworpen voorspoed heeft 
gebracht. Maar wel duidelijk is, dat Ianden die zich eraan hebben pro
beren te onttrekken dat stuk voor stuk hebben moeten bekopen. Inter
nationale arbeidsdeling leidt tot grotere welvaart. Je moet er niet aan 
denken dat ons land nog steeds·zijn eigen vliegtuigen zou produceren. 

Vaak wordt de inkomensverdeling als schrikbeeld opgevoerd. Glo
balisering leidt toch tot grotere inkomensongelijkheid? Die ongelijk
heid is met name in de Verenigde Staten de afgelopen twintig jaar 
inderdaad sterk toegenomen. Echter, dat is niet de schuld van de globa
lisering maar is te wijten aan de forse verlaging van de minimumlonen 
(voor de onderste helft van de verdeling) en aan de opkomst van de 
computer (voor de bovenste helft). De nationale overheid blijkt aldus 
een grotere invloed te hebben dan menigeen had verwacht. 

De oude held is niet meer; op zoek naar de nieuwe held! Die zoek
tocht kan echter aileen slagen als we weten waarom de oude heeft ge
faald. Wij zijn geneigd te denken dat de boze buitenwereld ons tot 
aanpassing dwingt, met die dwaze richtlijnen van de E u als apotheose. 
De echte problemen zijn echter van binnenlandse makelij, in afge
schermde sectoren als het onderwijs, de gezondheidszorg, de sociale 
zekerheid en het personenvervoer. Zij zijn te vinden in het gebrekkig 
functioneren van politieke besluitvorrning. Verdelingsvraagstukken 
zijn van aile tijden, en dus zal ook de politiek wei blijven bestaan. Maar 
wie een nieuw verhaal wil, zal moeten zoeken naar een nieuwe verhou
ding tussen politiek en markt, tussen politiek en individueel initiatief. 
Aanpassing aan de globale markt helpt niet; sterker nog, laat de echte 
schuldige vrij rondlopen . 

Boeman 
globalise

ring 

COEN TEULINGS 

Redacteur s &..o 
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Nieuwe veren: 

De ideologie van 
kanssolidariteit 

Hoe rood is paars? Oat is 
een vraag die steeds weer 

Meer in het algemeen 
wordt de tweedeling die 

opkomt, sedert we aan een 
coalitie met de vvo begon
nen zijn. Sommigen krijgen 
van die samenwerking zelfs 
het schaamrood op de 
kaken, maar die hebben het 
mis, zowel om praktische 
als om ideologische rede
nen. Om die ideologie gaat 
het, in dit artikel. De prak
tijk spreekt voor zichzelf: 
de werkgelegenheid heeft 
een spectaculair herstel 
doorgemaakt, waarmee er 
eindelijk weer echte kansen 

DIK WOLFSON 

zich elders op de Derde 
Weg aftekent - in de Ver
enigde Staten en Engeland 
- hier krachtig bestreden, 
met een volwaardig stelsel 
van sociale zekerheid en 
met vele miljarden voor 
een grotestedenbeleid en 
voor maatwerk om de 'on
derkant' van de arbeids
markt nog een zetje te 
geven. De armoede - sta
tistisch vergroot doordat 
de tweeverdieners eerder 

In zijn zoektocht naar nieuwe ideoloaische veren 

voor de sociaal-democratie beooat Wolfson de valse 

teaenstellinB tussen overheid en markt te 

ontmaskeren. Het aaat veeleer om de 

menaverhoudina van de onderliaaende 

mechanismen: reaulerinB en transactie. De auteur 

breekt een lans voor een politiek-maatschappelijk 

besturinasmodel, waarin de evidente voordelen 

van transactie worden aekoppeld aan de 

rechtvaardiaheidsnoties van kanssolidariteit. 

zijn voor mensen met een zwakke positie op de ar
beidsmarkt. Oat is een succes met vele vaders, waar
onder in de eerste plaats de vakbeweging en verder, 
Iaten we eerlijk zijn, het hele kabinet Lubbers-! 11, 

waarin sommige ministers (Ritzen!) wei erg veel 
voor de kiezen genomen hebben om de overheidsfi
nancien op orde te krijgen. Nederland heeft zich in 
de jaren negentig teruggevochten uit een diep dal; 
de praktische conclusie is dat we weer Sterk zijn, een 
van de sterkste economieen van Europa. Maar hoe 
zit het met sociaal? Ook daar is de rode draad duide
lijk zichtbaar: voor ons is participatie in de algemene 
betekenis van maatschappelijke betrokkenheid eerst 
en vooral een sociaal belang, een bindend element in 
de samenleving. We willen niemand aan de kant. 
Daarnaast verschaft participatie in betaalde arbeid 
natuurlijk het economisch draagvlak om, vanuit een 
sterke positie, zorgvuldig om te kunnen gaan met 
wie op solidariteit is aangewezen. Voor sociaal-de
mocraten staat die solidariteit ook in deze nieuw
flinkse periode onverminderd centraal, dat is een 
ideologische constante. Daarom was onze inzet bij 
de toetreding tot het eerste kabinet-Kok dat de 
hoogte van de sociale uitkeringen gewaarborgd 
moest zijn; dat is gelukt, en in het tweede paarse ka
binet uitgebouwd tot een koppeling-plus. 

aan het peloton bleken te 
ontsnappen dan de alleenstaanden - loopt weer 
terug. I Sterk en sociaal is meer dan een slogan: het is 
een succesvol politiek programma. 

Maar emotioneel knaagt de twijfel. Dansen we met 
de duivel? Hebben we onze ziel verkocht aan de 
flexibilisering, de markt, de individualisering? Is die 
onverminderde solidariteit wei voldoende herken
baar? Mijn zoektocht naar een antwoord op die vra
gen begint met het ontmaskeren van een valse te
genstelling: markt of overheid. Het gaat niet om het 
middel, om 'markt' of 'overheid' als instrument 
waarmee we het maatschappelijk Ieven coordine
ren, maar om het doel: een betere spreiding van in
komen, kennis en macht in een ongedeelde, soli
claire samenleving. Natuurlijk moet je daarbij op de 
instrumenten !etten, want doe! en heiligen nog geen 
middelen. Maar realiseer je dan dat het niet gaat om 
de markt of de overheid als zodanig, niet om de 
coordinatieprocessen als zodanig, maar om wit voor 
markt en wit voor overheid. 2 

In instrumentele zin gaat het uiteindelijk om een 
werkbaar evenwicht van 'checks and balances' bin

nen en tussen markt en overheid; onder strakke voor
waarden is ook de markt veelal dienstbaar te maken 
aan de doelstelling die we ons stellen. Daarom is het 
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beter om onze energie te richten op die dienstbaar
heid, dan op verkettering vooraf. Dat inzicht pro
beer ik in dit artikel uiteen te zetten, om tot de slot
sam te komen dat de sociaal-democratie geen ge
noegen moet nemen met gelijke startkansen als 
maatschappelijk doel, maar moet inzetten op kansso

lidariteit, een vernieuwde ideologie die mensen in 
staat stelt om ongelijke kansen op resultaat recht te 
trekken, als eigentijdse norm waaraan de sociaal
democratie het beleid onderwerpt. 

Het ideoloaisch spectrum 

Wat is er rnis met de markt? Een heleboel, in termen 
van vertrouwde ideologische aandachtspunten als 
inkomen, kennis en macht. Dat laat zich demonstre
ren aan de inkomensverdeling, en dan blijkt meteen 
al dat we de drie zijden van Den Uyls magische drie
hoek wei kunnen onderscheiden, maar niet kunnen 
scheiden. 

De inkomensverdeling zoals de markt die gene
reert bevredigt niet, en dat heeft alles te maken met 
kennis en macht. Sommige mensen vallen helemaal 
buiten de boot, en anderen krijgen geen loon naar 
werken, en dat komt maar al te vaak omdat hun ken
nis en vaardigheden tekort schieten, of omdat hun 
machtspositie tekort schiet om daar erkenning voor 
te krijgen ( denk aan zorgtaken) . De neiging om daar 
iets aan te doen loopt uiteen, in het ideologisch spec
trum. Zeker, er is convergentie merkbaar in een 
breed draagvlak voor het waarborgen van een sociaal 
minimum, maar daarvoorbij lopen maatschappijvi
sies uiteen . Het traditionele liberalisme is genegen 
te pleiten voor globale maatregelen en gelijke start
kansen, terwijl de sociaal-democratie een structuur 
van ongelegitimeerde machtsvorming in de onge
lijkheid ziet, die om een gerichte aanpak vraagt, om 
kansen op resultaat recht te trekken. 

De christen-democraten bewegen zich daar tus
senin. Haar hartgaatuitnaarde 'minder bedeelden', 
maar haar probleem is dat barmhartigheid en eman
cipatie moeilijk in elkaars verlengde zijn te krijgen. 
In haar solidariteit ligt de balans tussen gezin en indi
vidu dichter bij het gezin dan in de sociaal-democra
tie. Die verschillen zijn altijd duidelijk herkenbaar 
geweest in het overdrachtenbeleid. Zo was en is het 

CDA de onbetwiste kampioen van de kinderbijslag 
en van de (restanten van) het kostwinnersbeginsel in 
de belastingheffing (de overdraagbaarheid van de be
lastingvrije voet voor niet werkende echtgenoten), 
en wil de PvdA steevast hogere uitkeringen en meer 
fiscale correctie van de inkomensverdeling dan de 
vvo. Dat was zo, dat is nog steeds zo, en daarin zal 
het politieke driestromenland onverrninderd her
kenbaar blijven. 

Als ik me verder in hoofdzaak beperk tot paars, want 
daar gaat het nu (nag) om, dan zie ik het liberalisme 
opereren in het spanningsveld tussen twee grate po
litieke fllosofen: Hayek en Rawls.3 Hayek represen
teert het onversneden individualisme, met vrijwa
ring van arbitraire dwang als missie. Als Oostenrij
ker die het naderend nazisme ontvluchtte geeft hij 
blijk van een allergie voor machtsrnisbruik en een 
huiver voor overheidsinmenging in het economisch 
Ieven. Zijn wantrouwen jegens de politiek leidt tot 
een bewogen pleidooi voor de anonieme en meer 
gespreide macht van de markt. Dat pleidooi gaat 
zover dat hij de inkomensverdeling die de markt ge
nereert in beginsel wil aanvaarden, niet omdat die 
rechtvaardig zou zijn, maar om de willekeur te re
duceren.4 Conservatieve liberalen zoeken steun bij 
Hayek voor de legitimatie van het contributieve beain

sel: de gedachte dat wie arbeid ( ofkapitaal) aanbiedt 
recht zou hebben op wat dat opbrengt; maar dat zegt 
Hayek dus helemaal niet; hij accepteert de uitkomst 
van het marktproces bij gebrek aan beter, uit angst 
voor willekeur als de politiek zich met dat resultaat 
gaat bemoeien, en zonder een uitspraak te doen over 
het rechtvaardigheidsgehalte van zo'n verdeling. 

Rawls, de belangrijkste inspiratiebron van de 
progressieve vleugel in het liberalisme, maakt dui
delijk dat willekeur op die manier niet is uit te ban
nen. Want de inkomensverdeling die de markt 
genereert is bei.'nvloed door geprivilegieerde omge
vingsfactoren (antecedent privileae), zoals overgeerfde 
eigenschappen en het milieu waarin iemand is opge
groeid. Het maakt nogal wat uit in welke hoek van de 
wereld je geboren bent, en in welke buurt van die 
hoek. Een rechtvaardig verdeelsysteem kan dan ook 
aileen tot stand komen wanneer we ons los weten te 

I. Zie Paul de Beer, 'De paradox van 
banengroei en armoede', Economisch 
Statistische Berichten, 84, (I 999 ), biz. 
9}0-9.P en SCP, Armoedemonitor 1999. 
2. Ad Melkert, 'De weg van sterk naar 
sociaal. Over de sociaal-democratie in 

Europa', s&p, H (I998), blz. 4I9-42}. 
3. Oat zien ze zelf ook zo, in het nog 
altijd zeer lezenswaardige rapport Een 
liberale visie op de verde/ina van inkomen en 
vermoaen van de Teldersstichting (I 979). 
4· F. A. Hayek, The Constitution cif Liberty. 

· Chicago (Aldine), I96o, biz. 87 : ' our 
objection is against all attempts to 
impress upon society a deliberately 
chosen pattern of distribution, whether 
it be an order of equality or of 
inequality ' . 

--

- ----- -
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maken van onze eigen plaats in de maatschappij, en 
afspraken over de organisatie van eerlijk delen for
muleren in een gedachtenexperiment waarin we die 
plaats niet kennen. De rechtvaardige maatschappij is 
ingericht vanachter 'een sluier van onwetendheid', 
zoals Rawls het wat roman tisch uitdrukt. > Hij denkt 
dat mensen, kijkend door die sluier, uit risicomij
ding een voorkeur zullen uitspreken voor een bestel 
dat is gebaseerd op wat hij het differentie-beainsel 
noemt, waarin ( 1) de traditionele mensenrechten 
voor iedereen gewaarborgd zijn, en ( 2) sociale en 
economische ongelijkheden aileen aanvaardbaar zijn 
voorzover zij in het belang zijn van de minst geprivi
legieerden en voortvloeien uit posities waarin ieder
een benoembaar is. 

verklaring van armoede6
, die niet aan enigerlei vorm 

van eigen verantwoordelijkheid zijn toe te schrijven, 
heeft de vvo zich nog niet geheel weten te ontwor
stelen aan een 'van-krantenjongen-tot-miljonair
herolek' die ons moet doen geloven dat iedere 
(Marokkaanse) krantenjongen dezelfde kansen heeft 
om miljonair te worden als zijn leeftijdgenoten op de 
Montessorischool in Wassenaar. 

Die cultuur heeft een deels respectabele, deels 
machtspolitieke achtergrond. Het respectabele is 
gelegen in het montere mensbeeld, in het vooruit
gangsgeloof dat de individu over grote potenties be
schikt, die je niet moet afzwakken door hem (of 
haar) teveel in bescherming te nemen. Het machts

Dit lijkt een wat ge
zocht gedachtenspel, maar 
het wordt al beter hanteer
baar als we ons afvragen 
wat voor sociaal bestel we 
onze eventuele kleinkinde
ren zouden toewensen, nog 
voor we de partners van 
onze kinderen kennen (van 
risico 's gesproken!). 

De v VD heift zich noa niet aeheel 

weten te ontworstelen aan een 'van

krantenjonaen-tot-miljonair-heroiek' 

die ons moet doen aeloven dat 

iedere (Marokkaanse) krantenjonaen 

deze!fde kansen heift om miljonair 

te worden als zijn leiftijdaenoten op 

de Montessorischool in Wassenaar. 

politieke element rationali
seert de privileges van 'ge
slaagde mensen', die zich 
vleien met de gedachte dat 
ze hun succes aan zichzelf 
te danken hebben, onder 
voorbijgaan aan de rol van 
hun antecedenten daarin. 
Binnen de Nederlandse 
verhoudingen zie ik het 
echte verschil tussen de li
berale en de sociaal-demo-

Het liberale van Hayek en 
Rawls is gelegen in hun nadruk op het beginsel van 
universalisme of aenerality in law, hun voorkeur voor 
globale maatregelen en hun afkeer van een benade
ring die de individuele nutsbeleving van mensen van 
geval tot geval probeert te meten, onder ling te ver
gelijken en te verevenen. Dat zien zij als een bemoei
zuchtige en paternalistische bedreiging van de pri
vate levenssfeer, en een aantasting van de eigen ver
antwoordelijkheid. Liberalen en sociaal-democraten 
vinden elkaar in het respect voor de individu, maar 
daarna scheiden hun wegen. De PvdA van vandaag 
staat meer open voor empirische inzichten in de 
structurele kenmerken van maatschappelijke ach
terstanden dan de Nederlandse liberalen. In weerwil 
van het onderzoek dat ook ontplooiingsliberalen als 
Sen hebben gedaan naar cumulatieve elementen in de 

cratische ideologie in bei
der houding tegenover geprivilegieerde posities 
('antecedent privilege') in de samenleving. Of moet 
ik zeggen in beider lippendienst? Want ook met de 
eigen broeders en zusters zal ik verderop nog een 
appeltje schillen. 

Tinberaen en Vandenbroucke 
De belangrijkste sociaal-democratische auteur die 
zich uitgebreid heeft bezig gehouden met de verde
ling van inkomen en macht is de Nederlander Jan 
Tin bergen. Zijn politiek-filosofische uitgangspunt is 
dat mensen niet gelijk zijn, maar wei gelijkwaardig. 
Daarom zijn inkomensverschillen slechts aanvaard
baar voorzover zij compenseren voor verschillen in 
eiaen inspanningen en offers waarmee de inkomens
verwerving gepaard gaat.7 Exit 'antecedent privi-

s. Zie voor het beroemde beeld van die 
sluier en voor het hierboven weer
gegeven differentie-beginsel (d!fference 
principle) dat hij daaruit afleidt J. Rawls, 
A Theory '![Justice, Oxford (University 
Press), I972, resp. biz. IJ6·I42 en Ioo
I o I , en voor zijn achterliggend inzicht 
om trent geprivilegieerde startposities 
verder ook zijn 'The Basic Structure as 

Subject', American Philosophical Qyarter!J, 
I4 (I977) biz. IS9-I6s . 

vermogen 'om er iets van te maken', 
een inzicht dat ook empirisch uitvoerig 
is getoetst . 6. A.K. Sen, Poverty and Famines. An Essay 

on Entitlement and Deprivation, Oxford 
(Clarendon), I 98 I; in zijn Commodities 
and Capabilities, Amsterdam (North
Holland), I98S, werkt Sen de gedachte 
uit dat ook op het oog vergelijkbare 
rnensen sterk verschillen in hun 

7. J. Tinbergen, 'Naar de meetbaarheid 
van een rechtvaardige verdeling', 
De Economist, I2I (I973), biz. IOS-I2I 
en, samen met Jan Pen, Naar een 
rechtvaardiaer inkomensverdelina. 
Amsterdam (Elsevier) 1977. 
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lege'. Tinbergens beginsel van compenserende verschil
len veronderstelt een niet-anonieme actor - een 
uitvoerende ambtenaar - die in maatwerk vorm 
geeft aan de compensatie voor verschillen in zelfred
zaamheid. Oat maatwerk laat zich nog wel rijmen 
met het rechtsbeginsel dat we het ongelijke in gelijke 
mate ongelijk moeten behandelen, maar van die niet
anonieme actor zou Hayek kippenvel krijgen. Want 
die wordt geacht een oordeel te kunnen vellen over 
passende compensaties in individuele gevallen. Oat is 
een kwetsbaar punt in de sociaal-democratische ide

Samenvattend zien we hierboven een geleidelijke 
omkering van de bewijslast in de afweging tussen het 
vrijheids- en het gelijkheidsideaal. Bij Hayek staat de 
vrijheid voorop, bij Rawls ook nog wel, maar hij aar
zelt, want hij onderkent de sociale omgeving in de 
uitgangssituatie als een arbitraire machtsfactor, waar 
hij wei iets aan wil doen, mits het maar niet te speci
fiek wordt. Tinbergen en Vandenbroucke zijn min
der halfslachtig; zij voltooien de omkering, met de 
eis dat ongelijkheid een nadere rechtvaardiging be
hoeft. Er zijn tussen de Nederlandse liberalen en 

ologie, dat moeten we deli
beralen nageven: het riekt 
naar paternalisme, en er is 
de dreiging van machtsmis
bruik. Maar dat is een uit
voeringsprobleem, en dat is 
oplosbaar, zoals nog blijken 
zal. 

Sommige romantici associiiren de 

overheid met rechtvaardigheid en 

regulering, en de markt met 

ongebreideld winstbejag in transacties 

vanuit ongelijke machtsposities. 

sociaal-democraten nog 
steeds grote verschillen in 
doelstellingen en politieke 
prioriteiten; er zit nog 
steeds vee! wit tussen rood 
en blauw, er blijven funda
mentele verschillen in de 
wijze waarop we naar de 
wereld kijken. Maar intus
sen verandert die wereld 
zelf ook, en dat dwingt ons 

Meer fundamenteel is 
de vraag of de verzorgings
staat, in weerwil van die no
bele strijd tegen kwalijke 

Dat lucht misschien op, maar het is 

wel onzin . 

structuren, de verantwoordelijkheid van de individu 
voor zijn eigen ontplooiing toch niet ondermijnt, ten 
koste van zijn zelfredzaarnheid. Die vraag is in onze 
kring te lang genegeerd, maar juist hier voltrekt zich 
een belangrijke ideologische vernieuwing, in de so
ciaal-democratie. Tekenend hiervoor is de benade
ring van de Belgische sociaal-democraat Frank Van
denbroucke, die afgelopen december de Den Uyl-le
zing verzorgde8

. In de geest van Tinbergen bepleithij 
een 'ethiek van de maatschappelijke verantwoorde
lijkheid', waarin mensen niet achtergesteld worden 
op grond van persoonskenmerken en omstandighe
den waarop zij zelf geen greep hebben . Ook hij trekt 
dus ten strijde tegen ge(de)privilegieerde posities, 
maar hij voegt daar aan toe dat mensen wei gehouden 
zijn naar vermogen hun eigen bonen te doppen. Soli
dariteit is bij hem een tweerichtingsverkeer van 'aan
gemoedigde zelfredzaarnheid', van evenwicht tussen 
gelijkheid, verantwoordelijkheid en motivatie. Hij 
houdt mensen verantwoordelijk voor de keuzes die 
zij maken, niet voor de produktieve talenten die ze 
daarbij te bieden hebben, en daarmee is de breuk met 
het contributieve beginsel definitief gemarkeerd. 

en anderen om het beleids-
instrumentarium opnieuw te bezien, en nieuwe 
wegen te zoeken om onze doelen te bereiken. 

Overheid en markt nader bekeken 

Sommige romantici associeren de overheid met 
rechtvaardigheid en regulering, en de markt met 
ongebreideld winstbejag in transacties vanuit onge
lijke machtsposities. Meer visueel aangelegde types 
denken daarbij aan een decoratief geblinddoekte 
Vrouwe Justitia en een dikke kapitalist met bolhoed 
en sigaar. Oat Iucht misschien op, maar het is wei 
onzin. 'De' overheid en 'de' markt bestaan niet. We 
hebben vormgeving van heiden tot op grote hoogte 
zelf in de hand, inclusief de mengverhouding waarin 
we daarbij gebruik maken van de twee belangrijkste 
onderliggende mechanismen: regulering en trans
actie. Laten we daarom de kenmerken van die twee 
mechanismen eerst even nader bekijken. 

Regulering krijgt gestalte in wet- en regelgeving 
en een gegeven aanbod van publieke voorzieningen. 
De relatie met het rechtsobject is eenzijdig en hiiirar

chisch, omdat de overheid, als regulerende actor, 
haar wil oplegt en haar aanbod doet zonder dat daar 

8. F. Vandenbroucke, De actieve 
welvaartsstaat: Een Europees perspectiif, 
Amsterdam (Weekbladpers) •999 · Zie 
ook zijn 'De nieuwe weg van de 
Europese sociaal-democratie: 

convergentie, meningsverschillen en 
gemeenschappelijke vragen', in F. 
Becker e. a., red . , Hedendaaas 
Kapitalisme. Twintiaste jaarboek voor het 
democratisch socialisme, Amsterdam 

(wus) 1999, biz. 77 - 1o6, en zijn Social 
Justice and Individual Ethics in an Open 
Society. Equality, Responsibility, and 

·Incentives, Hamburg (Springer Verlag) 
2000. 
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een rechtstreeks aanwijsbare prestatie tegenover 
staat. Een rechtsstaat wil de machtspositie die daar 
uit voortvloeit democratisch legitimeren en, met 
behulp van een geloofwaardige cateaoriserinB van ge
rechtigden in doelgroepen, bind en aan normen van 
rechtvaardigheid en rechtszekerheid . Op die cate
gorisering loopt het vast. In een pluriforme samen
leving worden verschillen binnen hoe dan ook be
noemde doelgroepen allengs grater dan verschillen 
tussen die groepen, en daarmee verliest het over
heidsoptreden a! gauw het zicht op wat individuele 
burgers will en . Erger is, dat regelgeving een paraplu 
verschaft voor oneigenlijk gebruik, omdat rechten af
dwingbaar zijn, maar de evenwichtsscheppende te
genprestatie zich moeilijk bij wet laat vastleggen, 
juist omdat mensen onderling zo verschillen. 
Kortom, regulering schiet tekort als informatie- en 
sanctiemechanisme, in een maatschappij met zoveel 
hoofden, zoveel zinnen. Dat leidt tot hoge iriforma

tiekosten, om uitte vinden watmensen willen, wieer 
tot de doelgroep van een bepaalde publieke voorzie
ning (zouden moeten) behoren, en of die doelgroep 
ook werkelijk wordt bereikt. 

Transactie, een tweezijdige uitruil van aanwijsbare 
prestaties en tegenprestaties, lost dat informatie
probleem een eindweegs op. De over en weer ge
vraagde offers Iaten de werkelijke voorkeuren van 
partijen zien, in het Iicht van de daarvoor te brengen 
offers; die informatie blijkt uit hun keuzegedrag. 
Daarom zijn transacties, in beginsel, een goedkoop 
en betrouwbaar informatie- en sanctiemechanisme. 
Het is hestand tegen het kattenkwaad van oneigen
lijk gebruik, omdat er van geval tot geval boter bij de 
vis gevraagd wordt. Maar de maatschappelijk accep
tatie van transactie is wei afhankelijk van nadere 
vormvereisten. Het moet mogelijk zijn ( 1) tegen 
redelijke transactiekosten een overdraagbaar eigen
doms- of gebruiksrecht te formuleren, (2) de toe

gang tot essentiele voorzieningen ook voor mensen 
met een smalle beurs te waarborgen, en (3) er moet 
voldoende concurrentie zijn om 'gedwongen winkel
nering' te voorkomen en aanbieders scherp te hou
den. 

Karakter en vormvereisten van regulering en 
transactie verschillen dus nogal, maar vast staat dat 
afspraken onder regulering minder dekkend of 
'compleet' te maken zijn dan onder transactie. Dat 

inzicht is verder uitgewerkt in de opdrachtgever
opdrachtnemer theorie, die inhoudt dat 'opdracht
gevers ' op de verschillende niveaus van beleid en 
uitvoering - de bewindspersoon, het bestuur van de 
uitvoerende organisatie en de individuele uitvoer
der - ieder voor zich over minder informatie be
schikken omtrent specifieke oplossingsmogelijk
heden dan degene(n) die zij geacht worden aan te 
sturen.9 Ministers komen misschien wei eens op 
werkbezoek, maar als zij a! kaas hebben gegeten van 
management hebben ze toch weinig idee van wat er 
nu werkelijk gebeurt in de mobiele brigade, de 
school of de sociale dienst die voor de gelegenheid is 
opgepoetst. Schoolbesturen, als intermediaire op
drachtgevers aan onderwijsgevend personeel, staan 
al wat dichter bij het proces waar het om gaat, maar 
hebben daarmee nog geen greep op een klas vol tie
ners. De agent - de 'opdrachtnemer' - weet wei wat 
er speelt, en heeft daarmee een informatie-voor
sprong op zijn opdrachtgever, voor wie de feitelijke 
motieven en beslissingen van zijn opdrachtnemer 
vaak 'verborgen' blijven. Geconfronteerd met deze 
informatie-asymmetrie, en uit angst om door de be
roepsrechter op de vingers getikt te worden voor 
het ten onrechte niet toekennen van voorzieningen, 
blijken opdrachtgevers vaak een ruimere verstrek
king dan bedoeld te gedogen. 

Dat probleem laat zich langs twee wegen benade
ren . Door het minder aantrekkelijk maken van een 
voorziening, op het gevaar af dat daarmee mensen 
ten onrechte buiten de boot vallen en de 'goeden' 
met de 'kwaden' lijden. Of door de 'kwaden' tot de 
orde te roepen met een aanscherping van het trans
actie-element van 'voor wat, hoort wat'. Willen we 
het rechtstatelijk adagium dat ongelijke gevallen in 
gelijke mate ongelijk behandeld moeten worden 
staande houden, dan zullen mensen zichze!fbekend 
moeten maken, door- voorzover hun gezondheid, 
hun vaardigheden of hun leeftijd dat toelaten - een 
inspanningsverplichting te leveren waarmee zij zich 
'bekennen' tot het doe! van de regeling. Dat is ook 
een eis van houdbaarheid, want voorzieningen be
zwijken als er geen passende tegenprestatie tegen
overstaat. De voorbeelden zijn legio: van beperkin
gen in de studiefinanciering en ombuigingen in de 
sociale zekerheid tot congestie op de wegen en over
belasting bij de arbeidsvoorziening. In al die gevallen 

9· Meer hierover in C. A. Hazeu, 
lnstitutionele economie, Bussum 
(Coutinho) 2ooo. 
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blijkt enigerlei vorm van evenwichtscheppende te
genprestatie een noodzakelijke voorwaarde voor de 
houdbaarheid, en daarmee voor het vertrouwen in 
het presterend vermogen van de overheid. 

De informatie-asymmetrie die regulering be
dreigt heeft ook instrumentele gevolgen. Allerwe
gen verschuift de balans van regelstellende over
heidsinterventie naar marktvoorzieningen, dan wei 
marktanaloge bestuursprocessen. Dat heeft weinig 
of niets met ideologie te maken en veel, zoniet alles, 
met autonome veranderingen in de maatschappij 
om ons heen: met een toenemende pluriformiteit 
van leefstijlen en de noodzaak in te spelen op een 
versnellende economische dynamiek, die de infor
matiekosten van regulering doen stijaen, en met een 
dalinB van de transactiekosten van marktanaloge op
lossingen als gevolg van innovaties als streepjes
codes, het internet en wat dies meer zij. We moeten 
oorzaak en gevolg hier niet verwarren: die verschui
ving maakt geen calculerende burgers van ons; nee, 
de aeleaenheid maakt de dief: de paraplu van rechten 
zonder afdwingbare tegenprestaties die regulering 
voor ons ophoudt maakt de calculerende burger tot 
de tovenaarsleerling van de maakbaarheid. 

Natuurlijk wordt de verschuiving naar markt
analoge processen ook gei:deologiseerd. Het gemak
zuchtige dee! van de liberal en predikt marktwerking 
als doe! op zichzelf, en het gemakzuchtige dee! 
van de sociaal-democratie is daar dan op voorhand 
tegen. Maar wie doe! en middel niet wil verwarren 
onderscheidt de randvoorwaarden waaronder die pro
cessen zich afspelen, die inderdaad alles met doel
stellingen te maken hebben, van die processen zelf. 
Drie van die randvoorwaarden zijn hiervoor a! ge
noemd: om marktanaloge processen mogelijk te 
maken moeten ( 1) individuele aanspraken op voor
zieningen tegen redelijke transactiekosten vastsstel
baar zijn (hier komt de moderne informatie- en 
communicatietechnologie te hulp); moet (2) de 
tegenprestatie, in geld of in term en van een te leve
ren inspanningsverplichting, afgestemd zijn op wat 
iemand in redelijkheid kan opbrengen; en moet er 
(3) voldoende concurrentie tussen aanbieders ver
zekerd zijn, om de vragers te beschermen tegen 
machtsmisbruik. lk voeg hier nog een vierde voor
waarde toe: (4) de macht moet wei door het hele -9'S-

teem been gebroken worden, niet alleen op het niveau 
van de individuele relatie van de burger met de over
heid, maar ook op de hogere niveaus van beleid en 
uitvoering. 

Over de eerste eis worden we het wei eens, maar 
de tweede raakt het hart van de ideologische tegen
stelling tussen liberalen en sociaal-democraten: wil 
je geprivilegieerde posities bevestigen ofbestrijden? 
Bestrijden!, roepen heiden. Maar wat zie je dan als 
privilege? Mijn tenen staan krom van plaatsvervan
gende schaamte als ik een vvo-kamerlid bij NOVA 

zie beweren dat we de bijtelling van het huur
waardeforfait voor de inkomstenbelasting aan een 
maximum moeten binden, maar dat de hypotheek
renteaftrek die daar tegenover staat eindeloos moet 
doorlopen. Anderzijds ben ik ook niet trots op het 
gemak waarmee vee! partijgenoten in de jaren 
zeventig het recht op een arbeidsloos basisinkomen 
hebben opgeeist, alsof daar geen maatschappelijke 
verplichtingen tegenover staan voor diegenen - die 
geprivilegieerden - die recht van lijf en !eden zijn. 
Voorbeelden genoeg van inconsequent gedrag, aan 
beide zijden van het politieke spectrum. Wie door 
dit gekissebis heenkijkt, ziet een onderliggend pa
troon: laat je, in naam der vrijheid, de goeden met 
de kwaden lijden in een minimalistische verzor
gingsstaat, of ben je bereid tot een verdergaande in
terventie in de inkomens- en machtsverhoudingen? 
Ben je - en daar komt de Achilleshiel van de sociaal
democratie weer aan het Iicht - in dat laatste geval 
dan ook bereid de gemakzuchtigen en de kwaadwil
ligen tot de orde te roepen, met een aanscherping 
van het transactie-element? Die problematiek loopt 
over in de derde en vierde randvoorwaarde, waar 
beide zijden van het politieke spectrum de hand mee 
lichten: het is inmiddels 'politiek correct' om lip
pendienst te bewijzen aan transactie, concurrentie 
en dynamiek, behalve als gevestigde belangen in het 
geding komen. En nog vee! minder als de positie van 
de hazen en de bestuurders daarbij wordt betrok
ken, want die zijn nu eenmaal meer stoelgericht dan 
doelgericht, naar het gevleugeld woord van Arie 
Groenevelt. Hoogervorst en De Vries kunnen daar 
inmiddels over meepraten, na hun confrontatie met 
werknemers en werkgevers over de uitvoering van 
de sociale zekerheid. I 0 

I o. Meer over de achtergronden 
hiervan in D.J. Wolfson, 'Markt en 
macht in de sociale zekerheid ' , Beleid &.. 
Maatschappij , 26 (I999), blz. I9)- 2o8. 
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Kanssolidariteit in een aelaaad model 
De conclusie die zich opdringt is dat regulering en 
monopolistische sturing zichzelf goeddeels hebben 
overleefd in de uitvoering van het overheidsbeleid, a! 
zullen de gevestigde belangen dat inzicht zo lang mo
gelijk blijven vertroebelen. Maar hoe waarborgen we 
dan de rechtszekerheid en de rechtsgronden van ons 
bestel, als alles een kwestie van onderhandelen en 
transactie dreigt te worden? In een aelaaad model van 
denken en doen. Daarin worden op de hager gelegen 
niveaus van de beleidsformulering de rechten van bur
gers en de spelregels voor de uitvoering - de mate 
van concurrentie, de beroepsprocedure - ondubbel
zinnig vastgelegd in de wet. Maar de uitvoering zelf 
steunt zoveel mogelijk op transacties ter bepaling van 
de individuele tegenprestatie. Zo verschaft de wet de 
'bodem van het recht', en krijgt dat recht materiele 
inhoud door transacties in het uitvoeringstraject naar 
billijkheid te operationaliseren. 

Die tegenprestaties zijn nodig om te voorkomen 
dat mensen hun plichten niet nakomen, overvra
gend onder de paraplu van de sociale wetgeving of, 
aan de aanbodzijde, soussaminimaliserend onder de 
paraplu van het ambtenarenrecht. Vandaar de nood
zaak om in maatwerk afspraken te maken omtrent 
toetsbare inspanningen van alle betrokken partijen, 
want a! te goed is buurmans gek. Die transacties stel
len partijen in de gelegenheid elkaars mogelijkhe
den af te tasten en af te spreken wat er zal gebeuren 
als een van heiden niet presteert, bijvoorbeeld als 
de door de arbeidsvoorziening beloofde cursus niet 
voorhanden is, of als de client het laat afweten. Der
gelijke arrangementen kennen we al op tal van ter
reinen in het openbaar bestuur, bijvoorbeeld in het 
hoger onderwijs, waar de instellingen zich, als con
traprestatie tegenover de prestatiebeurs, verplich
ten voor 'studeerbaarheid' te zorgen. Zij beginnen 
nu ook van de grond te komen in de sfeer van de so
ciale zekerheid. 

Aan die sociale zekerheid laat het gelaagde be
stuursmodel zich goed demonstreren: rechten krach
tens de wet, plichten volaens cifspraak. Het steunt op het 
inzicht dat, als rechten vastliggen, de tegenprestatie 
in rechtstreekse ruil moet worden gei:ndividuali
seerd, om niet in een onbeheersbare openeindesitu
atie terecht te komen. Voor inkomensoverdrachten 

luidt dan de evenwichtsvoorwaarde dat tegenover 
een naar verdelende rechtvaardigheid gecategori
seerde 'hoeveelheid' rechten een gedifferentieerde 
'prijs' moet staan, in de vorm van een in maatwerk 
gei:ndividualiseerde inspanningsverplichting om het 
beroep op voorzieningen te beperken. Dat is dan 
uiteraard een schaduwprijs in natura, want geld vra
gen aan mensen die je helpt omdat ze geen geld heb
ben heeft geen zin, afgezien van beperkte mogelijk
heden voor het invoeren van eigen risico. 1 1 

In instrumentele zin lijkt er weinig op deze benade
ring aan te merken, maar hoe zit het met de rechts
arond van het hier bepleite gelaagde model? Een 
rechtsstaat wil zijn burgers vrijwaren tegen wille
keur, zowel in hun onderlinge relaties als in hun ver
houding tot de overheid. Om dat te bezien, moeten 
we stilstaan bij de traditionele rechtsgronden voor 
regelgeving en transactie: verdelende rechtvaardig
heid en ruilrechtvaardigheid, om vervolgens te 
komen tot kanssolidariteit als hier verder te ontwik
kelen derde rechtsgrond voor een gelaagd bestuurs
model. 

Van oudsher stoelt regulering op verdelende recbt
vaardiaheid. De overheid kent voorzieningen toe aan 
specifieke doelgroepen op basis van door haar inge
schatte behoeften, en slaat de kosten hoofdelijk om 
naar draagkracht. Die draaakrachtnotie steunt op de 
intultieve gedachte dat 'de sterkste schouders ook 
de zwaarste lasten kunnen dragen'. De concrete in
vulling daarvan wordt overgelaten aan politieke 
normstelling of, minder parlementair uitgedrukt, 
aan touwtrekkerij over belastingplannen en priori
teiten in de overheidsuitgaven. Dat lijkt op zichzelf 
nog wei ordentelijk: lasten en Justen worden bij wet 
toebedeeld, door een goed gei:nformeerde wetgever 
die namens ons allen categorieen 'schatplichtigen' 
en 'gerechtigden' vaststelt; bij eventuele wanpresta
tie van de overheid is beroep mogelijk bij de onaf
hankelijke rechter. Problematischer is, dat deze 
rechtsgrond het probleem van de informatie-asym
metrie veronachtzaamt en daarmee de operationali
satie van de plicbten van werkgever, uitvoerder en 
client in de Iucht laat hangen. 

Moral hazard - het aloude 'in de brand, uit de 
brand' - maakt bet moeilijk om zicht te krijgen op 

1 1 • Zie voor een theoretische 
onderbouwing D.J. Wolfson, Leren wij 

het ooit? (afscheidscollege Erasmus 
Universiteit), Deventer (Kluwer) 1998. 
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de inzet van de betrokken actoren om uitkerings
schade te beperken, want ze hebben allemaal de 
ruimte om 'verborgen beslissingen' te nemen, als 
het om plichten gaat. Dat bemoeilijkt het oordeel 
over de rechtmatigheid van individuele aanspraken. 
Is een bepaalde client inderdaad onvrijwillia werk
loos? Worden anderen soms door een sanerende 
werkgever met kunst en vliegwerk de WAO inge
werkt? Is er een aanvaardbaar (verhuis)alternatief 
voor individuele huursubsidie? Wordt door aile be
trokkenen actief aan alternatieven voor inkomens
overdrachten nagedacht, of is de uitvoeringsorgani
satie, gesandwiched tussen overheid en client, in de 
ban van soussaminimaliserend gedrag? Omdat er 
grote belangen op het spel staan, wordt verdelende 
rechtvaardigheid van alle zijden bedreigd door 
machtsuitoefening, wanprestatie en onbedoeld ge
bruik, en dreigt de rechtmatigheid zoek te raken. 

Transactie kent een andere rechtsgrond: ruil
rechtvaardiaheid - een tweezijdig billijk bevonden 
evenwicht tussen prestatie en tegenprestatie. Hier 
geen eenzijdig rechtsoordeel van de wetgever, maar 
rechtsvinding aan de hand van de klaarblijkelijke be
slissingen ('revealed preference') van in vrijheid 
contracterende partijen, die elkaar aan de maat hou
den. Concurrentie leidt tot afstraffmg van soussami
nimalisatie of bureaucratische machtsuitoefening 
van ambtenaren aan de aanbodzijde, en van pogin
gen tot uitvretersgedrag van clienten aan de vraag
zijde. Het doet een consistent stelsel van weder
zijdse rekenschap ontstaan, waarin dwang wordt 
gerelativeerd, doordat beide partijen hun heil elders 
kunnen zoeken (de 'option of opting out' hebben). 
Anderzijds zijn zij, voorzover zij transacties aangaan, 
wei gehouden de overeengekomen inspanning te 
leveren, op straffe van een sanctie. 

Het feit dat partijen zelf, over en weer, inspannings
verplichtingen overeenkomen en daarbij omschrij 
ven wanneer daar niet aan is voldaan en water dan ge
beurt, verlicht de handhavingslast van de overheid 
en vermindert de overbelasting van de rechtsorde. 
Omdat beide partijen in een concurrerend bestel al
ternatieven ter beschikking staan als de tegenpartij 
hen niet bevalt, worden intermediaire uitvoerinas

oraanisaties- op straffe van verlies van marktaandeel 

- geprikkeld om clienten tevreden te houden en de 
publieke contraprestatie aan de maat te houden: een 
universiteit, bijvoorbeeld, die geen studeerbare 
programma's weet aan te bieden zal studenten ver
liezen; anderzijds moet zij een student kunnen lozen 
die er niets van bakt. Aan de aanbodzijde zal de 
publieke budgetgever de uitvoerder in een trans
actiemodel om rekenschap vragen en, zo nodig, uit
sluiten. 

Aldus komt overheidsbemoelenis tot stand in een 
machtsevenwicht van prestaties en tegenprestaties, 
een systeem van 'checks and balances' waarmee zowel 
de rechtmatigheid als de maatschappelijke efficiency 
gediend zijn. De rechtmatiaheid is in deze gedachte
gang te waarborgen door een mededingingsbeleid 
dat machtsposities relativeert. Transacties zijn maat
schappelijk efficient voor zover zij tegen relatieflage 
transactiekosten de voorkeuren van partijen open
baren en coordineren, en de uitvoerders van het be
leid op resultaat afrekenen. Dat 'voor zover' hoort 
er wei bij, want er zijn natuurlijk ook situaties waar
in de te verwachten transactiekosten te hoog zijn om 
op een individuele gevalsbehandeling aan te sturen; 
dat verklaart bijvoorbeeld waarom werkloze uit
keringsgerechtigden vanaf de leeftijdsgrens van 
57,5 jaar zijn vrijgesteld van de sollicitatieplicht. 1 2 

Blijft aileen de vraag hoe het gesteld is met het recht

vaardiaheidsaehalte van het gelaagde model. Als in
formatie- en sanctiemechanisme scoort transactie 
onmiskenbaar beter dan regelgeving, maar hoe staat 
het met de gewaarborgde toegang tot rechten? 
Want daar ligt de kwetsbare kant van transactie in 
ruilrechtvaardigheid; ruil zonder meer is aileen 
rechtvaardig als de onderliggende verdeling van in
komen, vermogen en macht rechtvaardig is. Uiter
aard is bier al helemaal niet aan voldaan wanneer het 
verdiende inkomen wegvalt en het vermogen om 
'het een tijdje uit te zing en' beperkt of nihil is. Rete
kent dit dat er bij inkomensoverdrachten zoals 
werkloosheidsuitkeringen of studiefmanciering 
geen plaats is voor transactie? Die conclusie is voor
barig, want transactie kan tegenmacht scheppen 
tegen willekeur en wanprestatie bij uitvoerders en 
uitvretersgedrag van clienten. Dat is rechtvaardig, 
voorzover onbedoeld gebruik de houdbaarheid van 

1 2. Zie voor de betekenis van 'checks 
and balances ' voor een rechtssysteem 
ook W J. Witteveen, Evenwicht van 
machten, Zwolle (Tjeenk Willink) 1991 . 
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het stelsel in gevaar brengt, zoals bij de WAO-crisis 
van I 99 I. Het betekent wei dat transacties en regel
geving zorgvuldig aewoaen moeten worden in de 
vormgeving van het sociale beleid; ook daarin voor
ziet het gelaagde model. 

Die weging grijpt terug op het sociaal-weten
schappelijke inzicht dat mensen niet gelijk zijn, niet 
in hun kennen en kunnen, niet in hun nutsbeleving, 
niet in hun behoeften en niet in de inspanning en 
offers die zij zich getroosten om zelf een inkomen te 
verwerven. I 3 Daaruit volgt eveneens dat horizon
tale gelijkheid - een gelijke behandeling van mensen 
in vergelijkbare omstandigheden - niet te bereiken 

digheid vastgelegd in de wet - als de eerder ge
noemde 'bodem van het recht' - maar wordt de 
operationalisatie van plichten en van compenserende 
verschillen overgelaten aan transacties tussen uit
voerders en clienten, in kanssolidariteit. Daarbij 
krijgen partijen bijvoorbeeld de vrijheid om in goed 
overleg te bezien hoe iemand door een in maatwerk 
overeengekomen scholingsaanbod aan een start
kwalificatie op de arbeidsmarkt geholpen kan wor
den, net zoals patienten nu al recht hebben op een 
passende medische behandeling die uitzicht biedt op 
een zo goed mogelijke gezondheidstoestand. Hoe
ver die kanssolidariteit zich moet uitstrekken - in dit 

voorbeeld aileen tot een is met een categorisering 
van mensen, omdat die, 
ook binnen hoe dan ook ge
categoriseerde doelgroe
pen, verschillend bewerk
tuigd zijn om op kansen te 
reageren. Als de politieke 
bereidheid bestaat de daar
uit voortvloeiende onge
lijke kansen op resultaat 
meer gelijk te maken, laat 
de draagkrachtnotie uit de 
verdelende rechtvaardig-

Die weging grijpt terug op het 

sociaal-wetenschappelijke inzicht dat 

mensen niet gelijk zijn, niet in hun 

kennen en kunnen, niet in hun 

nutsbeleving, niet in hun behoiften 

en niet in de inspanning en cdfers die 

zij zich getroosten om ze!J een 

inkomen te verwerven. 

minimale startkwalificatie 
of ook wat verder - is een 
kwestie van politieke 
smaak. 

Maar hoe zit het dan 
met de rechtsbescherminB, als 
clienten moeten onder
handelen over een pas
sende oplossing, in maat

werk, met ambtenaren in 
een machtspositie? 

heid zich combineren met het tweezijdig prestatie
evenwicht uit de ruilrechtvaardigheid in kanssolida

riteit als nieuwe en meer eigentijdse rechtsgrond, 
die logisch voortvloeit uit de eerder besproken in
zichten van de ontplooiingsliberaal Sen en de soci
aal-democraten Tinbergen en Vandenbroucke: 

Kanssolidariteit neemt seen senoeaen met selijke 
startkansen, maar wil mensen in staat stellen ('bewerk

tuisen') om onselijke kansen op resultaat te compense

ren . Een deraelijke 'enablins strateBY' combineert het 

inzicht dat mensen, ook binnen homoseen veronder

stelde sociale cateaorieen, verschillen in hun cosni

tieve en sociale vaardisheden om iets van een selijke 
startkans te maken [Sen] met het adaaium van in
termenselijke selijkwaardisheid [Tinbersen] en maat
schappelijke verantwoordelijkheid [Vandenbroucke]. 

In het hier bepleite gelaagde model worden rechten 
van mensen en randvoorwaarden voor de uitvoering 
van het regeringsbeleid naar verdelende rechtvaar-

Machtsevenwicht is pas ge
waarborgd als ook van die ambtenaren rekenschap 
gevraagd wordt, bijvoorbeeld in een interprofessio
nele toetsing, zoals in de gezondheidszorg en het 
hoger onderwijs inrniddels gemeengoed is en, waar 
mogelijk, door de uitvoering van het overheidsbe
leid open te stellen voor concurrerende dienstverle
ners. En als een client, ook na herhaalde herkansing 
en velerlei inspanningen om hem aan het werk te 
krijgen, toch werkloos blijft? Dan houdt hij, als die 
werloosheid onverwijtbaar is, zijn recht op een rni
nimumuitkering, zoals vastgelegd in de naar verde
lende rechtvaardigheid wettelijk vastgelegde rand
voorwaarden voor de uitvoering. 

'De zichtbare hand' 

Het zal duidelijk zijn dat transactie, gekoppeld aan 
kanssolidariteit, iets heel anders is dan 'marktwer
king'. Marktwerking speelt zich af op basis van (ver
schillen in) individuele eigendomsrechten, binnen 
de parameters van de onzichtbare hand. Bij transactie 
in kanssolidariteit wordt die hand zichtbaar en con-

I 3. Aldus de Interim-nota lnkomensbeleid 
van het kabinet-Den Uyl, Tweede 
Kamer (zitting I9J4- I975. nr. 13 399), 
blz. 6. 
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troleerbaar gemaakt; zij verschaft toegang tot pu
blieke voorzieningen, met het oogmerk verschillen 
in vaardigheden te compenseren en de positie van 
minder gep,rivilegieerde mensen 'in de markt' te 
verbeteren. Het gelaagde model biedt mensen kan
sen, maar eist daarbij wei een zichtbare en geloof
waardige inzet van hen: het enige 'marktanaloge' as
pect is dat soussaminimalisatie van ambtenaren en 
uitvretersgedrag van clienten wordt tegengegaan. 

Besturen is eerst en vooral het benoemen en hand
haven van verantwoordelijkheden, juist ook bij 
bestuurlijke decentralisatie, uitbesteding van over
heidstaken, of privatisering: iedere vorm van dele
gatie vereist de operationalisatie van een verant
woordingsplicht. Als die verantwoordelijkheden 
naar behoren zijn gedefmieerd, in een gelaagd 
model van regelgeving en transactie, heeft de client 
dan genoeg aan mogelijkheden van bezwaar en be
roep? Ja, want de rechter krijgt het makkelijker als 
de categorisering minder fijnmazig wordt, en de uit
voering, op basis van een expliciete overeenkomst 
tussen client en gevalsbehandelaar, toetsbaar wordt 
aan redelijkheid en billijkheid. Een goed voorbeeld 
zijn de eind november 1999 gepubliceerde kabinets
plannen voor de uitvoering van de sociale zekerheid: 
publieke verantwoordelijkheden - de vaststelling 
van categorieen rechten, en de beoordeling waar ie
mand voor in aanmerking komt (de intake, de keu
ring) blijven een publieke zaak, rechtstreeks onder 
het politieke gezag. De verantwoordelijkheid voor 
preventie, re'integratie en een individualiserende 
gevalsbehandeling in maatwerk wordt gedelegeerd 
aan private partijen, die scherp gehouden worden in 
onderlinge concurrentie, en bewerktuigd met 
transactiemechanismen en in kanssolidariteit te ver
delen rniddelen. Ook hier is paars progressiefbezig. 

Voordat ons enthousiasme uit de hand loopt zij 

nogmaals herhaald dat transactie geen bestuurlijke 
allesreiniger is. Als niet aan de eerder genoemde vier 
voorwaarden is voldaan, kan het lelijk uit de hand 
!open met de deregulering, getuige de problemen 
met het stads- en streekvervoer in noord Neder
land. Ook met de sociale zekerheid zijn we nog niet 
klaar, want de afstemming van de verantwoordelijk
heden voor de aanwending van relntegratiegelden 
tussen de minister en de sociale partners zal nog vee! 
creativiteit vragen om de afwentelingsprocessen uit 
de jaren tachtig de pas af te snijden. En soms moeten 
we helemaal niet aan transactiemechanismen begin
nen . De handhaving van het geweldsmonopolie, bij 
voorbeeld, is een exclusieve verantwoordelijkheid 
van de regelgevende rechtsstaat, tot de individuele 
aanhouding toe; daar is een gelaagd model van regel
geving en transactie niet op zijn plaats. Ik moet er 
niet aan denken dat we de minister van Justitie niet 
zouden kunnen aanspreken op het opsporingsbe
leid, of op de behandeling van gedetineerden. 

Maar de algemene conclusie blijft overeind: wie 
de individuele burger 'in zijn recht' willaten, client 
hem - en haar - te beschermen tegen de vele grote 
en kleine machthebbers die ook in het openbaar be
stuur te vinden zijn. Oat kan, door het bestel trans
parant te maken en, waar mogelijk, open te gooien 
voor transactie en concurrentie om de macht uit te 
roken. Wie daarbij doe! en rniddel weet te onder
scheiden zal zien dat ideologieen blijven verschillen 
in de mate van kanssolidariteit waar ze voor staan. 
Zolang we paars in de buurt van Sen, Tinbergen en 
Vandenbroucke houden is er niets aan de hand. Lukt 
dat niet, dan moeten we zien hoe (rood)bruin we het 
met anderen kunnen bakken. Want ook paars is geen 
doel op zichzelf. 

DIK WOLFSON 

Lid van de Eerste Kamer voor de PvdA 
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Detweede 
dekolonisatie van 

Indonesie? 
Er voltrekt zich momenteel 
in Indonesie een politieke 
thriller in drie afleverin-

Hassan, maar niemand uit 
de kring van de gematigde 

gen. In aflevering een, die 
de periode tussen augustus 
I997 en mei I998 besloeg, 
raakte het land verwikkeld 
in een monetaire crisis die 
uitmondde in een totale 
crisis. Het werd tevens ge
plaagd door aanhoudende 
droogte - bekend onder de 
naam El Niiio - die gepaard 
ging met bosbranden en 
misoogsten. Het vertrou
wen in het economisch be-

HENK SCHULTE NORDHOLT 

oppositie, werd benoemd. 
Als hij er op dat moment in 
geslaagd was enkele gema
tigde dan wei opportunisti
sche oppositieleiders te 
verleiden in zijn kabinet zit
ting te nemen dan had hij 
groter onheil wellicht nog 
kunnen voorkomen. Door 
dat niet te doen isoleerde 
hi j zich in snel tempo van de 
oppositie die nu eensgezind 
zijn aftreden begon te 

Hoewel Indonesie 55 jaar seleden de 
oncifhankelijkheid uitriep, is de interne 

dekolonisatie, de bevrijdinB van een autoritaire 

Staat, nos niet voltooid. Welke rol speelt de 
koloniale eifenis hierbij? De moeizame strijd 

om democratie in Indonesiii bevindt zich 

momenteel in een uiterst kritieke Jase . 

Hoe a root zijn de kansen op democratie, en hoe 

sterk de tesenkrachten? 

stel verdween en diverse banken stonden op instor
ten mede als gevolg van een forse kapitaalvlucht. In 
ruil voor het verstrekken van astronomische kredie
ten stelde het I M F zware eisen die onder andere een 
aantal monopolies van de presidentiele familie 
dreigden aan te tasten.Inmiddels waren overal in het 
land demonstraties van studenten gaande die, met 
instemming van de militairen, hun campus verlie
ten, de straat opgingen en uiteindelijk het parle
mentsgebouw in bezit namen. 

Toen het er op aan kwam begon president Su
harto, die het land ruim 30 jaar lang met ijzeren 
hand had geregeerd, ouderdomskwalen te verto
nen. Hij werd in december I 997 tijdelijk geveld 
door een infarct waardoor de onrust rond zijn 
troonsopvolging - waarover hij zich nog niet duide
lijk had uitgelaten- toenam. Tegelijkertijd werd be
twijfeld ofhij de ernst van de crisis wei inzag en ofhij 
de zaken nog wei in de hand had . Zo vertrouwde hij 
minister Van Mierlo toe dat hij de Rupiah, waarvan 
de waarde in een duikvlucht naar beneden ging, in 
het uiterste geval met behulp van eigen fondsen er 
wei weer bovenop zou helpen, hetgeen niet erg re
alistisch was. Vervolgens maakte hij in maart I 99 8, 
nadat hij door het volkscongres was herkozen, een 
cruciale fout door een kabinet samen te stellen 
waarin wei zijn dochter Tutut en zakenvriend Bob 

eisen. Toen er na enkele 
forse prijsverhogingen van rijst, bakolie en benzine, 
in mei op grote schaal rellen en plunderingen plaats
vonden en hij tenslotte ook de steun van de Ieger Iei
ding verloor, zag Suharto in dat hij aileen was komen 
te staan. Op 2 I mei trad hij af en zo was er, vee! eer
der dan menig Indonesie-kenner had voorspeld, 
verrassend snel een einde gekomen aan Suharto's 
Nieuwe Orde. Een jaar tevoren had die nog onaan
tastbaar geleken. 

Aflevering twee duurde I 8 maanden, van mei 
I998 tot eind oktober van dit jaar. Twee verhaal
lijnen !open daarin parallel. De eerste is die van het 
geweld, de tweede van de democratie. Heel lang 
heeft het erop geleken alsof het politieke geweld de 
agenda uiteindelijk zou bepalen. Het begon, tijdens 
de massale demonstraties in Jakarta, met ontvoe
ringen van activisten en het doodschieten van stu
denten, en het werd in de tweede helft van I998 
voortgezet met geheimzinnige moordaanslagen in 
Oost-Java. Daarna verplaatste het geweld zich naar 
de Molukken waar het tot op heden voortduurt, ter
wijl ook in Aceh nog altijd slachtoffers vall en. 

Het geweld in Indonesie en de sinistere kanten 
van het politieke bestel werden vooral zichtbaar op 
Oost-Timor. In de hoop een goede beurt te maken 
bij de internationale gemeenschap maakte president 
Habibie in januari I 999 mede onder druk van 
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Australie bekend dater in Oost-Timor een referen
dum gehouden zou worden over regionale autono
mie. Toen hem gevraagd werd of afwijzing van die 
autonomie onafhankelijkheid zou betekenen, ant
woordde hij met ja. En daarmee was het niet Ianger 
een referendum over autonomie, maar over onaf
hankelijkheid . Habibie had zich onvoldoende gere
aliseerd dat Oost-Timor voor het Ieger geen onren
dabele 'hoop stenen' was, maar een erezaak. Er 
waren militairen gesneuveld, het Ieger had er grote 
zakelijke belangen en voor vee! officieren was Oost
Timor een deel van hun carriere . De militairen kon
den het referendum niet meer verhinderen maar de 
uitkomst ervan wel belnvloeden . Vandaar dat zij in 
snel tempo plaatselijke milities recruteerden om de 

gemene verkiezingen in juni 1999. Wat daarbij op
viel is dat juist de Golkar Partij die zo' n machtige po
sitie had in het parlement, mede onder druk van de 
fractie van het Ieger, enkele belangrijke concessies 
moest doen waardoor zij de verkiezingen uiteinde
lijk niet zou winnen. 

De weg naar die verkiezingen was vol kuilen en 
dreigende hinderlagen. De institutionele verande
ringen werden in feite gestuurd door een kleine 
groep van hervormingsgezinde ambtenaren en poli
tieke !eiders. Zij waren kwetsbaar omdat zij slechts 
over een gering politiek draagvlak beschikten. Bo
vendien tastten zij gevestigde belangen aan en waren 
zij afhankelijk van instellingen die of niet capabel 
waren of de wil niet hadden om hervormingsmaat

bevolking te intimideren. 
De bevolking koos echter 
massaal voor onafhankelijk
heid en deed dat in de, naar 
zou blijken ijdele, hoop op 
bescherming van de v N te 
mogen rekenen. Door de 
uitslag van het referendum 
leed het Ieger ernstig ge
zichtsverlies. De wraak 
kwam snel ~n was meedo
genloos. In september 

Daarmee had Wahid een fatale 

botsing tussen aanhangers van 

Megawati en Habibie, waarop 

regelen daadwerkelijk uit 
te voeren. 1 Illustratief in 
dit verband is de rol van de 
onafhankelijke Kiesraad 
die als supervisor optrad 
bij de verkiezingen. Aan
vankelijk weerstond deze 
Raad de druk van rege
ringspartij Golkar, de 
Hoge Raad en de President 
in een conflict over de 

het leger vermoedelijk de macht had 

kunnen grijpen, weten te voorkomen 

en redde hij voorlopig op eigen 

gelegenheid de braze democratie. 

werd Oost-Timor door Ieger en milities letterlijk 
leeggehaald - en nog steeds verblijven duizenden 
verdrevenen onder erbarmelijke omstandigheden in 
kampen in West Timor. Als Oost-Timor zonodig 
onafhankelijk wilde worden, dan moest het maar bij 
nul beginnen. 

De kwetsbare verkiezingen 
De tweede verhaallijn was die van de verkiezingen. 
In november 1998 kwamen ironisch genoeg de
zelfde duizend I eden van het Volkscongres bijeen die 
in maart Suharto nog unaniem hadden herkozen. 
Ditmaal vergaderden zij om het hervormingsproces 
wettelijk te sturen. Geen wonder dat de duizenden 
demonstrerende studenten buiten op straat daar 
weinig vertrouwen in had den. Mede onder druk van 
deze demonstraties- waar opnieuw dod en bij vielen 
- en door toedoen van een eensgezinde oproep van 
de oppositie, maakten het zittende volkscongres en 
vervolgens bet oude parlement de weg vrij voor al-

vraag of ministers cam
pagne mochten voeren voor hun partij, en dus hun 
ministerie zouden kunnen ombouwen tot propagan
damachine. De Kiesraad hield zijn poot stijf en mi
nisters die campagne wilden voeren, zagen zich ge
noodzaakt af te treden. Die overwinning verleende 
de Raad groot gezag, maar daarna keerde het tij. De 
raad was samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de regering en de 48 politieke partijen die werden 
toegelaten om aan de verkiezingen dee! te nemen. 
De meeste van deze partijen waren bij voorbaat 
kansloos maar vormden samen wei een meerder
heid in de Kiesraad. En dat leidde tot een accumula
tie van conflicten en corruptie, waar de Raad ten
slotte aan ten onder ging. Het zou uiteindelijk niet 
de machteloze Raad zijn, maar de president die de 
uitslag van de verkiezingen moest bevestigen. 

Enkele botsingen daargelaten zijn de verkie
zingscampagnes niet uit de hand gelopen en de ver
kiezingen zelf zijn over het algemeen eerlijk verlo
pen. Vrolijk en gedisciplineerd bracht de bevolking 

1 • Sebastiaan Pompe, De lndonesische 
aloemene verkiezinoen. Lei den: KIT L v 
Pers 1999, P·45· 
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op 7 juni 's morgens haar stem uit en was er die mid
dag getuige van dat de stemmen in het openbaar per 
stembus werden geteld. Een stem voor Megawati's 
PDI-P werd doorgaans met gejuich ontvangen, ter
wijl een stem op de Golkar op een luid boegeroep 
werd onthaald. De bevolking had getoond de demo
cratie welgezind te zijn. 

Uiteindelijk werd de PDI-P van Megawati de 
winnaar met 1 I 3 van de stemmen, terwijl de rege
rende Golkar partij, die vooral buiten Java op de 
been was gebleven, tweede werd met ruim 1 I 5 van 
de stemmen. Dit rivaliserende duo werd gevolgd 
door vijf islam partijen van diverse signatuur, waar
onder de hervormingsgezinde PAN van Ami en Rais, 
die slechts op een teleurstellende vijfde plaats ein
digde, terwijl de rij gesloten werd door veertien 
splinterpartijtjes. 

President Habibie was intussen teruggekomen 
op zijn aanvankelijke mededeling dat hij slechts een 
overgangsfiguur wilde zijn. Hij had zich met behulp 
van opperbevelhebber Wiranto een vrij stevige 
machtsbasis verworven in de Golkar en wilde nu op
nieuw president worden. 2 Daartoe liet hij zich assi
steren door een zogenaamd 'Tim Sukses', die vooral 
tot taak had zowel in zijn eigen partij als in het 
nieuwe volkscongres zoveel mogelijk stemmen te 
kopen. Dater aanzienlijke bedragen omgingen bleek 
toen er een omvangrijk corruptieschandaal aan het 
Iicht kwam rond de sanering van de failliete Bank 
Bali, van waaruit geld naar de partijkas van Golkar 
was doorgesluisd. Dit schandaal, gevoegd bij zijn 
onwil om onderzoek te Iaten verrichten naar de be
zittingen van ex-president Suharto en de toene
mende kritiek op zijn beleid inzake Oost-Timor ver
zwakte de positie van Habibie. Maar hij hield vol. 
Daarbij kwam dat zijn tegenstandster, Megawati, ei
genlijk niets deed. Zij leek ervan uit te gaan dat zij 
reeds van het presidentschap verzekerd was omdat 
zij, zo zei ze, daartoe immers een mandaat van het 
volk had gekregen. 

Er dreigde aldus een gevaarlijke confrontatie te 
ontstaan tussen enerzijds de seculier nationalistische 
oppositie van Megawati, die indien nodig een grote 
en militante aanhang kon mobiliseren, en anderzijds 
Habibie, gesteund door althans een deel van Golkar 

en een coalitie van modernistisch-islarnitische signa
tuur, die ook de nodige aanhang de straat op kon 
krijgen. In deze dreigende sfeer, waarin bovendien 
geruchten de ronde deden over een militaire coup, 
werd Abdurrahman Wahid door Amien Rais naar 
voren geschoven als compromiskandidaat van en
kele islamitische partijen. Hoewel hij een verklaard 
tegenstander is van een islamitisch lndonesie en her
haaldelijk verzekerde Megawati te zullen steunen, 
maakte hij zich zorgen over de kliek van corrupte 
figuren en suspecte generaals die zich rond 'Mega' 
had gevormd en bewilligde Wahid in zijn kandida
tuur. Sterker nog, hij was er vermoedelijk als enige 
rotsvast van overtuigd dat hij de nieuwe president 
zou worden en stak dat niet onder stoelen ofbanken. 
Menig waarnemer concludeerde toen dat Wahid 
een infarct te vee! had gehad. Maar zie, op 2o okto
ber kreeg deel 2 van de thriller een verrassende 
ontknoping toen Wahid inderdaad gekozen werd. 
Daarmee had hij een fatale botsing tussen aanhan
gers van Megawati en Habibie, waarop het Ieger ver
moedelijk de macht had kunnen grijpen, weten te 
voorkomen en heeft hij op eigen gelegenheid de 
broze democratie voorlopig gered. 

De uitslaande branden van Wahid 

Het derde deel van de thriller is momenteel in voile 
gang en ook de afloop daarvan laat zich moeilijk 
voorspellen. President Wahid heeft een brede coali
tieregering samengesteld, waarin overigens meer 
vertegenwoordigers van het Ieger dan van de partij 
van Megawati zitten. Voorlopig is er nog geen sprake 
van een helder samenhangend plan voor de toe
komst, omdat er eerst allerlei uitslaande brandjes 
moeten worden geblust en diverse partijen heel erg 
moeten wennen aan de nieuwe stijl van regeren van 
president Wahid. Op de Molukken is een verzoening 
tussen christenen en moslims nog lang niet in zicht. 
lntegendeel, tot voor kort zorgden legereenheden 
er juist voor een escalatie van geweld. In Irian, dat 
sinds 1 januari Papoea heet, roepen Papua's om on
afhankelijkheid, maar is verre van duidelijk hoe dat 
zou moeten. Ondanks de eensgezinde roep om een 
referendum is eigenlijk ook niet duidelijk hoe een 
onafhankelijk Aceh eruit zou moeten zien . Terug 

2. Wiranto steunde injuli 1998 
Habibie's kandidaat voor het voorzitter
schap van de partij, Akbar Tanjung, om 
op die manier de meer radicale, moder
nistische islam de wind uit de zeilen te 
nemen. De tegenkandidaat van Akbar 

Tanjung was Edi Sudrajat, een ex-gene
raal die in senioriteit boven Wiranto 
stond en die ervan werd verdacht een 
Nieuwe Orde, maar dan zonder Suharto 
te willen herstellen. Zie voor een 
scherpe analyse van de gebeurtenissen 

in 1998, M.Mietzner, 'From Soeharto 
to Habibie: the Indonesian armed forces 
and political islam during the 
transition', in G.Forrester (ed.), Post
Soeharto Indonesia. Renewal or chaos? 
Singapore: IS EAS, 1999 , pp. 6s - 1o2 . 
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naar het sultanaat? Daarnaast roepen olierijke pro
vincies als Riau en Oost-Kalimantan om een federa
tie omdat men een groter dee! van de inkomsten 
wenst te behouden. Elders in Indonesie is het verzet 
tegen de centraal geleide staat ook voelbaar. Het 
Hindoelstische Bali wil in ieder geval meer autono
mie en niet Ianger lastig gevallen worden door mos
lims, terwijl men ook in het relatief welvarende 
Zuid-Sulawesi meer autonomie wil, maar niet pre
cies weet of men namens Oost-Indonesie, heel Sula
wesi of slechts het zuidelijke dee! van dat eiland 
spreekt. Het zijn vooral de rijkere delen van hetland 
die meer autonomie willen en regionaal opportu
nisme voert hier de boventoon terwijl zoiets als een 

bloed. Het oude regime bestaat niet meer, maar er is 
nog geen nieuw bestel. Hernieuwd desintegrerend 
geweld is zeker niet uit te sluiten. Daarom kan nie
mand precies voorspellen hoe Indonesie er over 
twee jaar uit zal zien. 

Een aenealoaie van de sterke Staat 

Om de achtergronden van de huidige politieke span
ningen en de Indonesische ontwikkelingspotentie 
beter te begrijpen is het nodig de sporen van de 
sterke autoritaire staat te traceren, en die voeren 
terug naar het laat-koloniale bewind en de geboorte 
van het onafhankelijke Indonesie. 

Momenteel vertoont de oude sterke eenheids-
staat van Indonesie breunationaal verantwoordlijk

heidsbesef ver te zoeken is. 
De Indonesische econo

mie verkeert nog altijd in 
een kritieke fase- de totale 
schuldenlast bedroeg in 
1999 ongeveer 1 so miljard 
gulden- en het saneren van 
grote failliete bedrijven en 

Een actieve herinnerinasindustrie 

produceert vee] vertekenende 'tempo 

doeloe' beelden waaruit een hardere 

werkelijkheid van koloniaal racisme 

ken en barsten die niet 
meer te lijmen lijken. Wel
licht is nu, bijna s s jaar na 
het uitroepen van de onaf
hankelijkheid van Indone
sie, de tijd aangebroken 
voor een tweede dekoloni
satie, namelijk de bevrij

en aeweld is weaaelaten. 

banken gaat traag omdat er geen heldere procedures 
zijn en noodzakelijke ingrepen telkens weer worden 
gesaboteerd. Indonesie bevindt zich thans in het 
post-conglomeraten tijdperk van Suharto, terwijl er 
onder Habibie nog een kortstondige en opportunis
tische poging werd gedaan om een anti-Chinese, 
pro-inheemse nationalistische volkseconomie te 
subsidieren. De uitdaging waar Indonesie nu voor 
staat is het vormen van een transparante economie 
die gebaseerd is op middelgrote bedrijven die ge
bruik maken van eigen grondstoffen, maar produce
ren volgens internationale kwaliteitsnormen. 

Ondertussen tikken er in het Ieger diverse tijd
bommen. De militairen derven als gevolg van de 
economische crisis naar schatting 30 procent aan in
komsten, terwijl er hoognodig nieuw materieel 
moet worden aangeschaft. Onderop in de hierarchie 
is de discipline vaak ver te zoeken, getuige diverse 
berichten over wilde schietpartijen. Hogerop is er 
het nodige ongenoegen vanwege recente machts
wisselingen en zijn er nog gevechten om de macht 
gaande. Bovendien staan de militairen bloot aan las
tige onderzoeken naar schendingen van mensen
rechten in Aceh en Oost-Timor. Het Ieger heeft zijn 
onaantastbare positie als bewierookte redder van de 
revolutie en bewaker van de nationale eenheid ver
loren. In plaats daarvan staan de militairen nu in het 
vernederende beklaagdenbankje. En dat zet kwaad 

ding van een repressief staatsbestel. Op die interne 
dekolonisatie wil ik wat dieper ingaan door de gene
alogie van de sterke staat in Indonesie te belichten. 

De nieuwe Indonesische natie had een sterk ko
loniaal verleden. Bijeengebracht onder een uniform 
Nederlands-Indisch regime, en met elkaar commu
nicerend in een koloniale taal, het maleis, kwamen 
jongeren uit verschillende delen van de archipel met 
elkaar in aanraking en werden zij zich bewust van 
hun gemeenschappelijke lot en bestemming. Zij be
gonnen de kolonie als hun natie te ervaren. 

De Indonesiers erfden ook een relatief sterke 
koloniale staat van Nederlandse makelij. Er bestaat 
in Nederland de neiging het koloniale verleden te 
nostalgiseren. Een actieve herinneringsindustrie 
produceert vee! vertekenende tempo doeloe beelden 
waaruit een hardere werkelijkheid van koloniaal ra
cisme en van geweld is weggelaten. De koloniale 
staat was echter voor alles een repressief apparaat 
bedoeld om de kolonie effectief te exploiteren en de 
bevolking afdoende te controleren. Het is die staat 
die de Indonesische natie erfde. Er !open in dit ver
band directe lijnen van het niets ontziende optreden 
van het 'corps inarechaussee' van Van Heutsz in 
Aceh - dat rond de 1 s procent (H. ooo) van de 
totale bevolking doodde - via het korps Speciale 
Troepen van Westerling - dat geen 'incident' was 
maar bewust is ingezet om de vestiging van deelstaat 
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Oost-lndonesie te vergemakkelijken- en via Ame
rikaanse trainingen - waar Indonesische elite troe
pen technieken uit de Vietnam oorlog leerden -
naar het corps speciale troepen in het huidige Indo
nesie, de Kopassus, dat verantwoordelijk is voor tal 
van gewelddaden tegen de eigen bevolking. 

Naast dit geweld was er een goed geoliede kolo
niale inlichtingendienst en werden vooral in de jaren 
'30 veel nationalistische !eiders zonder vorm van 
proces opgepakt en verbannen. Er heerste een 
regime van angst en intimidatie, dat vee! weg had 
van het bewind van Suharto. 

Tijdens de Japanse bezetting werd daar nog een 
element aan toegevoegd. De mobilisatie van jonge
ren in milities die bedoeld waren als Japanse hulp
troepen, maar waarvan de leden pas werkelijk in 
actie kwamen tijdens de revolutie. Ook deze min of 
meer aan het Ieger gelieerde milities zijn nog spring
levend. Semi-officiele knokploegen waren een on
derdeel van het Nieuwe Orde bewind en jeugdige 
milities hebben, het is al gezegd, een belangrijke rol 
gespeeld in Oost-Timor. 

Tijdens de laat-koloniale periode was de nationa
listische beweging gering in omvang en bovendien 
onder ling verdeeld.ln vergelijking met India was er 
maar een klein kader beschikbaar dat westers onder
wijs had gevolgd. Daardoor was de basis voor een 
toekomstig democratisch bestel erg smal. 

Het bewaren van de eenheid van de natie-staat is een 
ander belangrijk thema in de geschiedenis van Indo
nesie. Ondanks het feit dat Nederlands-Indie tijdens 
de Japanse bezetting in drieen werd verdeeld en on
clanks de Nederlandse pogingen om een federatie te 
vormen, werd het onafhankelijke Indonesie een on
gedeelde natie-staat. De Japanse bezetting, toen het 
2 se Ieger Sumatra en het Maleise schiereiland be
stuurde, kon Sumatranen er niet van overtuigen 
samen met het latere Maleisie een land te vormen, 
en er kwam in Oost-Indonesie, dat onder gezag van 
de Japanse marine stond, geen aparte republiek, ook 
niet toen Van Mook er een deelstaat van maakte als 
tegenwicht tegen de republiek van Sukarno en Hatta 
op Java en Sumatra. Men zocht vanuit de regio's juist 
aansluiting bij die republiek want Indonesie was niet 
aileen een voorstelbare, maar ook de meest ge
wenste eenheid, en het republikeinse leger vervulde 

een belangrijke rol bij het bevechten van die een
heid. 

Het ontwerp van een machtsstaat 

In dit verband is het nuttig om stil te staan bij de 
staatsrechtelijke grondslag van Indonesie. Op I 8 au
gustus I 94S, een dag na het uitroepen van de onaf
hankelijkheid, werd de voorlopige grondwet van 
Indonesie vastgesteld. Onder invloed van de staats
rechtgeleerde Raden Supomo, die in Leiden had ge
studeerd, werd er gekozen voor een integralistische 
staat. Dit concept bestond uit een mix van ideeen die 
het primaat van de staat vooropstelden.3 Zo was er 
geput uit een mengeling van Javaanse noties van 
gezag en koloniaal adatrecht om de waarden van 
hierarchie en harmonie, en collectieve identiteit 
onder gezaghebbend leiderschap te benutten. Het 
gaat hier dus niet om oeroude authentiek Indonesi
sche waarden, maar om recente koloniale kennis
constructies. Er werd ook inspiratie ontleend aan 
autoritaire systemen in Italie, Nazi-Duitsland en 
Japan. Niet direct de beste referenties om kort na de 
Tweede Wereldoorlog mee aan te komen, maar daar 
zat men niet mee. Ideeen als Volksaeist, de Blut und 

Boden Theorie en de totaler Fiihrerstaat droeg Supomo 
een warm hart toe en werden samen met noties over 
de staat als een familie onder patriarchaal gezag, 
samengekneed tot een conceptualisering van de 
machtsstaat, in plaats van de democratische rechts
staat, waarin de burger niet op zijn rechten, maar op 
zijn plichten werd gewezen. De grondwet, die 
hierop gebaseerd was, kende de president grote be
voegdheden toe. 

In I 9 so begon Indonesie evenwel toch aan een de
mocratisch experiment dat bijna negen jaar heeft ge
duurd. Er kwam een parlementaire democratie met 
snel wisselende coalitiekabinetten - opnieuw naar 
Italiaans model, zou men kunnen zeggen. De macht 
van de president werd aan banden gelegd er werd 
serieus gewerkt aan een nieuwe grondwet. Er heer
ste een euforische sfeer van optimisme; en vrijheid 
betekende vooral dat men zich bevrijd had van een 
onderdrukkende koloniale staat. Er werden in 
I9H voor het eerst vrije verkiezingen gehouden. 
De resultaten gaven een beeld te zien van een ver
zuilde samenleving. Een vage afspiegeling daarvan is 

3. Zie D. Bourcltier, 'Totalitarianism and 
the 'national personality': Recent 
controversy about the philosophical 

basis of the Indonesian state', in 
].Schiller and B.Martin-Schiller (eds), 
lmaainina Indonesia. Cultural politics and 

political culture. Athens: Ohio 
University, Center for International 
Studies, 1997, PP· 'S7 · Bs. 
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ook nog te zien in de verkiezingsuitslag van dit jaar. 
Het waren betrekkelijk mooie jaren, maar ze zijn 

door de latere geschiedschrijving onder Suharto 
omgedoopt tot 'de aanloop naar de chaos' waaruit 
hij het land uiteindelijk zou redden. Er waren wel 
crises maar chaotisch werd het pas in de jaren '6o. 
Net als nu was er toen regionaal verzet tegen de do
minantie van Java. Er waren gewapende conflicten 
op Sulawesi en de Molukken, in West-Java en Aceh. 
En hoe we! de staat vee! zwakker was dan nu het geval 
is, is de eenheid van Indonesie toen eigenlijk niet in 
gevaar gekomen. Wat wei gevaar liep was de parle
mentaire democratie. Er is wei beweerd, met name 
door Sukarno, dat de Indonesische cultuur en wes
terse democratie elkaar niet verdroegen, en dat als 
gevolg daarvan het parlementaire systeem faalde. 
Het was dus een kwestie van cultuur. Nu is dat een 
drogreden want je hoort zelden beweren dat mili
taire regimes, postkantoren of fietsen, die net zo 
goed uit het westen komen, door de lokale cultuur 
niet verdragen worden. We zien derhalve in de jaren 
'so niet zozeer het collectieve falen van de democra
tie om culturele redenen, maar de wederopstanding 
van de sterke staat in het kader waarvan concrete ac
toren de fragiele democratie om zeep hielpen. Het 
ging hierbij om een monsterverbond tussen militai
ren en president Sukarno die om uiteenlopende re
denen de voorkeur gaven aan een autoritair be
wind. 4 De machtsgreep van Ieger en president kreeg 
in 19S9 zijn beslag toen Sukarno de zogenaamde 
'Geleide Democratie' afkondigde en de voorlopige 
grondwet van 194 s in ere herstelde. Dit zou beteke
nen dat Indonesie van 19s-9 tot 1999, dat wil zeggen 
40 jaar, lang een autoritair regime zou kennen. 

Kenmerkend voor de nadagen van het bewind 
van Sukarno was dat aile politieke aandacht zich 
richtte op het centrum, en dat, in plaats van verkie
zingen, de massale mobilisatie van aanhang moet de
monstreren hoe sterk de verschillende partijen rond 
de president waren. Het ging hierbij vooral om een 
verscherpte polarisatie tussen Ieger, conservatieve 
nationalisten en islam enerzijds en communisten en 
linkse nationalisten en militairen anderzijds. De tra
gische afloop van dat conflict is bekend. Tienduizen
den aanhangers van de communistische partij wer
den in 1 9 6 s en 1 9 6 6 vermoord. Anders dan wei 
wordt beweerd waren de moorden niet onafwend-

baar. Het was, wederom, niet de cultuur die deze 
massamoord op zijn geweten had, maar aanwijsbare 
individuen waaronder de latere president Suharto. 
In plaats van het moorden tegen te gaan liet hij de 
slachtingen die op Java en Bali door militairen en mi
lities werden uitgevoerd uitgroeien tot macabere 
rituele reinigingen. 

Koude Oorloa-dictator Suharto 
Hoewel vaak de indruk wordt gewekt dat met de 
machtsovername van Suharto in maart 1966 een ge
heel nieuw tijdperk aanbrak, zijn de verschillen 
minder groot dan ze lijken. In vele opzichten was 
Suharto's Nieuwe Orde een voortzetting van Sukar
no's Geleide Democratie. De grondwet van 194S 

bleef onverkort gehandhaafd en bet idee van de in
tegralistische staat werd verheven tot de ideologi
sche hoeksteen van de Nieuwe Orde. Wat er ver
anderde was dat alles wat links was van het toneel 
verdween, en dat Indonesie uit zijn internationale 
isolement trad waarin het zich onder Sukarno had 
teruggetrokken. Suharto behoorde met soortgeno
ten als Mobutu en Marcos tot de typische Koude 
Oorlog dictators die in de jaren '6o en '70 aan de 
macht kwamen. In ruil voor loyaliteit aan Amerika 
konden zij hun macht met hulp vanuit Washington 
ongestoord verstevigen. Anders dan Marcos die 
in de Filipijnen de kleptocratie bestierde, slaagde 
Suharto erin met behulp van investeringen en hulp
gelden een flinke economische groei tot stand te 
brengen. Op het vlak van voedselvoorziening, in
frastructuur, inflatiebestrijding, industrialisering en 
gezondheidszorg werden indrukwekkende resulta
ten geboekt. Het aantal mensen dat onder de ar
moedegrens leefde nam niet aileen percentueel 
maar ook in absolute zin af (van 88 miljoen in 1970 
tot 2 2 in 1 99s-). Het politieke bestel waarmee deze 
groei gerealiseerd werd, is wel gekenmerkt als een 
interventionist developmental state, maar dan wei een 
die sterke patrimoniale trekken vertoonde. Belang
rijke kenmerken van zo' n patrimoniaal bestel zijn de 
zwakke formele institutionele fundering van het ge
heel en het gebrekkige onderscheid dat er tussen 
prive en publiek belang wordt gemaakt. Als een 
oude vorst in een moderne staat vormde Suharto de 
spil van het geheel. Belangrijke benoemingen en 
fmanciele transacties, het verlenen van gunsten in 

4· Zie D.Bouchier and J.Legge (eds), 
Democracy in Indonesia, 1950s and 1990s. 
Clayton: Monash University, 1 994· 
Het Ieger maakte zich zorgen om de 

groei van de communistische partij, 
terwijl Sukarno meer macht wilde. 
Op de achtergrond speelde een 
jammerlijk mislukte Amerikaanse 

interventie waarbij regionale rebellen 
gesteund werden in een poging 
Sukarno ten val te brengen . 
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ruil voor loyaliteit, niets van dit alles gebeurde er 
zonder zijn toestemming. Het spreekt voor zich dat 
in een dergelijk systeem een onafhankelijke recht
spraak en een onafhankelijke centrale bank tot de 
onmogelijkheden behoorden. Twee externe facto
ren zijn in dit verband van belang en die hebben, op
nieuw, met de Koude Oorlog te maken. Ten eerste is 
er de rol van Japan als aanjager van de economische 
groei in Zuidoost-Azie. Als een strategisch 'slag
schip' lag Japan voor de kust van China waar het on
voorwaardelijk op de steun van Amerika kon reke
nen. Een tweede motor van de economische groei 
werd gevormd door het netwerk van Overzeese 
Chinese ondernemers in Zuidoost-Azie. Zij waren 
in Indonesie politiek gezien paria's maar verkregen 
wei ruime economische privileges in ruil waarvoor 
zij Suharto onvoorwaardelijk moesten steunen. Zo
lang de Volksrepubliek China nog was afgesloten van 
de buitenwereld, en dat was tot I 97 8 het geval, 
waren deze Chinese ondernemers tot Zuidoost
Azie veroordeeld . Tegen het einde van de jaren '8o 
doemden er echter aanlokkelijke alternatieven op 
toen de onmetelijke markt in hun land van herkomst 
steeds verder open gin g. 5 

Post-koloniale staten nemen over het algemeen 
meer van hun voorgangers over dan hun nationalisti
sche retoriek doet vermoeden en ook lndonesie 
ging en gaat gebukt onder een zware koloniale erfe
nis. Zo leggen deze staten een sterk wantrouwen je
gens de eigen onderdanen aan de dag en is er een 
sterke concentratie van macht in het centrum omdat 
het delegeren ervan tot ontrouw kan leiden. Het is 
in dit verband opvallend dat revolutionaire !eiders 
erop gericht blijken te zijn de symbolische centra 
van de staten die zij bestrijden te veroveren, zie bij
voorbeeld het Kremlin, de Verboden Stad, en het 
paleis van de gouverneur-generaal in Buitenzorg dat 
het presidentieel paleis te Bogor werd . 6 Het Ieger is 
er in de eerste plaats voor binnenlands gebruik om 
de belangen van de staat te waarborgen. Dat gold 
zowel voor het K NIL als voor de TN I. De staat he eft 
een aanhoudend legitimiteitsprobleem dat aileen 
verholpen kan worden door prestigieuze projecten 
en het uitdelen van gunsten. Voorbeelden hiervan 
zijn de peperdure technologische projecten die ln
donesie onder Ieiding van minister van technologie 

Habibie de 2 I e eeuw moesten binnenvoeren. De 
staat is er vooral om het eigen grondgebied te ex
ploiteren en dat heeft in Indonesie tot vormen van 
zelfplundering geleid met dramatische ecologische 
gevolgen. Tenslotte bestond het idee dat er econo
mische groei mogelijk was zonder dat dit met demo
cratisering gepaard hoefde te gaan. Ook dat was 
waar zolang eisen om meer zeggenschap vanuit de 
opkomende middenklassen konden worden afge
kocht. Maar, toen in I 998 het geld opraakte, kwam 
ook hier een einde aan. 

De crisis in Indonesie is verergerd door de 
zwakke institutionele basis waarop de economische 
groei heeft plaatsgevonden. Een faillissementsregle
ment dat nog uit I 90.5' dateerde bleek in I 998 waar
deloos, terwijl een in de haast in elkaar gezette wet 
vakkundig werd gesaboteerd mede omdat de rech
telijke macht incapabel en machteloos is. De patri
moniale staat van Suharto is aan zijn eigen gebreken 
ten onder gegaan. 

Vier voorwaarden voor een weerbare civil socieo/ 

Is met de val van Suharto nu ook de sterke autori
taire staat verdwenen? Zal er een democratie ont
staan waarin de rule if law, en niet Ianger de law if the 
rulers de boventoon voert? Zal er, bijna 55 jaar na het 
uitroepen van de onafhankelijkheid dan eindelijk 
een interne dekolonisatie plaatsvinden? Er zijn re
denen om daar niet zo heel erg optimistisch over 
te zijn. 

Een gezond democratisch bestel is gebaseerd op 
een weerbare burgerlijke samenleving of 'civil so
ciety'. Om de staat te kunnen sturen en de macht
hebbers te kunnen controleren dienen er ten eerste 
belangengroepen in die samenleving te zijn die zich 
relatief onafhankelijk van die staat hebben georgani
seerd en die vrij stevig gei:nstitutionaliseerd zijn. Het 
is nog maar de vraag of dit in Indonesie a! het geval is. 
Behalve de Golkar hebben de meeste politieke par
tijen een zwakke organisatie, die bovendien vrijwel 
geheel afhankelijk is van het leiderschap. Illustratief 
in dit verband is het dynastieke karakter van het lei
derschap van tenminste drie grote partijen tijdens 
de afgelopen verkiezingen. Megawati was de doch
ter van de eerste president en zonder haar zou de 
Po I- P nauwelijks stem men hebben gehaald; Abdur
rahman Wahid is de kleinzoon van de oprichter van 

5· Zie hierover B. Anderson, 'Sauve qui 
peut', in The spectre '![comparisons. 
Nationalism, Southeast Asia and the world. 

London: Verso, 1998, pp. 299-317 . 
6. Zie B. Anderson, Imagined 
communities. Rtiflections on the ori9in 

and spread'![ nationalism. London: 
Verso, 1 99 1. 
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de Nahdatul Ulama (Nu) en ontleende mede daar
aan veel van zijn gezag. Hij richtte de PKB op, die 
dankzij hem veel stemmen kreeg onder N u-aanhan
gers; Habibie, presidentskandidaat van Golkar, is de 
pleegzoon van de vorige president. Er werd dan ook 
wei de grap gemaakt dat Indonesie het moest hebben 
van de blinde (Wahid), de stomme (Megawati) en de 
dove (Habibie, omdat hij nooit luisterde) . De enige 
die op eigen kracht aanhang poogde te winnen was 
Amien Rais. In vergelijking met andere partijen 
presenteerde hij een uitgewerkt verkiezingspro

lukken geteisterd worden door een machtsstrijd tus
sen christenen en moslims die door externe machi
naties is aangewakkerd. Ook in bredere zin speelt de 
verhouding tussen moslims en niet-moslims een rol. 
Indonesie is een seculiere natie-staat, maar kent een 
grote moslim meerderheid. Vanuit modernistische 
hoek wordt er voor gepleit dat deze meerderheid 
zich nu eindelijk eens ontdoet van haar minderwaar
digheidscomplex en eist dat de islam staatsgods
dienst wordt. Toen hij in 1 94/j de vijf grondbeginse
len van de nieuwe natiestaat, de Panca Sila pre

gramma. Maar ondanks het 
open karakter van zijn par
tij was Amien Rais de grote 
verliezer. Zijn partij bleek 
niet verankerd te zijn in de 
samenleving maar was in 
hoofdzaak populair onder 
stedelijke , intellectuelen. 

Zal er een democratie ontstaan 

senteerde, stelde president 
Sukarno expliciet dat 
Indonesie wel een religi
eus, maar geen islamitisch 
land moest zijn en presi
dent Wahid onderschrijft 
dit van harte. Hoewel de 

waarin de 'rule cif law', en niet 

]anger de 'law cif the rulers' de 

boventoon voert? 

Daar haal je wel je gelijk, maar geen meerderheid 
vandaan. In dit verband moet de rol van de studen
tenbeweging als waakhond van het hervormingspro
ces in Indonesie niet worden onderschat. Zonder 
studentenprotest zou Suharto niet zijn afgetreden en 
het waren eveneens de studenten die in november 
1998 druk op het Volkscongres uitoefenden om her
vonningsmaatregelen te nemen. De studenten vor
men weliswaar een belangrijke morele factor, en op 
cruciale mom en ten zelfs een machtsfactor waar ter
dege rekening moet worden gehouden, maar ze be
schikken niet over een gemstitutionaliseerde en 
duurzame politieke organisatie. Bovendien heerst er 
op tal van punten een sterke mate van onderlinge 
verdeeldheid. Ontwikkeling van partijkader zou 
derhalve hoog op de agenda moeten staan. Aan de 
kiezers ligt het niet, want die hebben massaal en ge
disciplineerd hun stem uitgebracht. 

We komen hier bij een tweede voorwaarde om 
een sterke civil society te vormen, en dat is de mate 
waarin een gemeenschappelijk gevoel van burger
schap het wint van etnische, religieuze of regionale 
loyaliteiten. Dit gevoel van burgerschap moet overi
gens niet worden verward met nationalistische sen
timenten die bijvoorbeeld in 199 2 en 1999 fel tot 
uiting kwamen toen respectievelijk Indonesie de 
ontwikkelingsrelatie met Nederland verbrak en 
Australische VN troepen op Oost-Timor landden. 
Ook in dit opzicht is er weinig reden tot optimisme. 
Enkele rijke regio's hebben zich tegen het centrum 
gekeerd, en er vinden in dit verband op diverse 
plaatsen etnische zuiveringen plaats, terwijl deMo-

Panca Sila onder Suharto 
de basistekst werd voor een verstikkende uitwer
king van de integralistische staatsideologie, kan die 
zelfde tekst vandaag dienen als protocol voor een to
lerant Indonesie. 

De grondwet van 194/j stelde de eenheidsstaat 
voorop en verwierp daarmee het federalisme dat 
een koloniale bijsmaak had. Momenteel is het woord 
federalisme geen subversief begrip meer maar on
derwerp van verhitte debatten over de toekomst van 
Indonesie. Het lijkt voor sommigen de oplossing te 
bevatten voor vrijwel aile problemen en tevens het 
beste alternatief te zijn voor de autoritaire centralis
tische staat. Het is maar de vraag of een federatie 
haalbaar en zelfs wenselijk is. Terecht heeft minister 
van defensie Juwono Sudarsono gewaarschuwd voor 
de negatieve kanten van een federatie. Een keuze 
voor de federatie kan irnmers regionale en reli
gieuze tegenstellingen verder aanwakkeren en 
nieuwe etnische zuiveringen stimuleren, terwijl de 
tegenstellingen tussen rijke en arme regio's worden 
verscherpt. In plaats van problemen op te lossen 
leidt federalisme in zijn ogen tot separatisme en des
integratie. Het is bovendien de vraag of de regio's 
wel voldoende zijn toegerust om het bestuur in 
eigen hand te nemen, na zo'n lange peri ode van cen
tralistisch bewind. Tevens kan men zich afvragen of 
er ook niet een federalisering van corruptie zal 
plaatsvinden. Geopolitiek gezien zal een vergaande 
regionalisering van Indonesie in ieder geval niet op 
prijs worden gesteld. Een balkaniserinB van Zuid
oost-Azie is niet bevorderlijk voor het machtseven
wicht in die regio, aileen al omdat de olietoevoer 
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van het Midden-Oosten naar Japan niet in gevaar 
magkomen. 

Een nieuw burgerschap in lndonesie, kan alleen 
maar vorm worden gegeven door de nationale ge
schiedschrijving grondig te herzien. Door rniddel 
van een nationale geschiedschrijving wordt de bur
ger immers verteld wie zij of hij is. Het verhaal dat 
ten tijde van de Nieuwe Orde werd uitgedragen, is 
failliet verklaard en momenteel zijn de Indonesiers 
een volk dat op zoek is naar een nieuwe geschiede
nis, zonder de leugens over de jaren 'so, of de stiltes 
over wat er in 196 s gebeurde en met meer ruimte 
voor regionale diversiteit en meerstemmigheid. Dit 
leidt naar een derde voorwaarde voor een civil socieo/ 

en dat is persvrijheid. Van alle voorwaarden wordt 
daar momenteel nog het beste aan voldaan . Er is een 
grote verscheidenheid en pluriformiteit in het Indo
nesische medialandschap en er gaat geen week voor
bij of er wordt wei weer een nieuw schandaal ('isu') 
aan de oppervlakte gebracht. Machthebbers worden 
niet Ianger slaafs maar tamelijk hinderlijk gevolgd. 

Een groot dee! van deze journalistieke arbeid 
wordt evenwel weer teniet gedaan door ondoor
zichtige wetgeving en het onvermogen van de rech
telijke macht om uitspraken te doen over belang
rijke kwesties. Hier zijn we gearriveerd bij de 
vierde, belangrijke voorwaarde voor een weerbare 
civil socieo/. Indien de balans tussen staat en samenle
ving niet door de wet kan worden gehandhaafd, 
heeft de macht de neiging een persoonlijk eigendom 
te zijn, zoals dat onder Suharto het geval was, in 
plaats een van een publieke en wettelijk geregelde 
functie van het politieke bestel. 

De nabije toekomst: Wahid versus Wiranto 

Veel, zo niet alles zal, zoals gewoonlijk in lndonesie, 
uiteindelijk afhangen van het Ieger, want dat is nog 
steeds het grootste machtsblok. Het Ieger heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij het formeren van de hui
dige regering, door in oktober op het beslissende 
moment Habibie te Iaten vallen en de kandidatuur 
van Wahid te steunen. In tegenstelling tot Habibie 
onderhoudt Wahid goede betrekkingen met de hui-

dige legerleiding en weet hij precies hoe smal de 
marges zijn waarbinnen hij zich kan bewegen. Hij 
realiseert zich dat hij de steun van het Ieger nodig 
heeft en dat het Ieger allerminst gecharmeerd is van 
onderzoeken naar schendingen van mensenrechten 
of het formeren van een federatief Indonesie. Cy
nisch gesproken hebben de militairen regionale on
rust nodig om hun rol als hoeders van de eenheid te 
legitimeren. Hoewel het in de bedoeling ligt dat het 
Ieger zich in de komende jaren geleidelijk aan uit de 
politiek zal terugtrekken, mag worden betwijfeld of 
dit ook werkelijk zal gebeuren. 

Het gevecht tussen democratie en reactie wordt 
op dit moment belichaamd door de hervormingsge
zinde president Wahid tegenover voormalig Ieger
leider en coi:irdinerend minister voor veiligheid 
Wiranto. In menig opzicht lijkt Wiranto op de man 
van wie hij veelleerde toen hij diens adjudant was: 
oud-president Suharto. Ook hij laat zich moeilijk 
doorgronden en is geduldig en uiterst koel in kri
tieke situaties. De laatste weken is hij echter zwaar 
onder vuur komen te liggen vanwege zijn betrok
kenheid bij de schending van mensenrechten op 
Oost-Timor en Wahid is begonnen hem de wacht 
aan te zeggen. Wiranto is enkele belangrijke bond
genoten in het Ieger kwijtgeraakt, hij is uit de actieve 
dienst ontslagen en de president lijkt vastbesloten 
om hem uit zijn kabinet te ontslaan. Deze strijd om 
de democratie wordt ook op straat uitgevochten en 
de in het nauw gedreven Wiranto zal geen middel 
onbenut Iaten om zijn invloed te behouden. Ver
wacht mag worden dat de veelal gemanipuleerde 
con&ontaties tussen moslims en christenen daarom 
nog zullen toenemen, totdat beslist is wie er aan het 
langste eind trekt. Pas dan nadert dee! drie van de 
thriller zijn ontknoping. 
{2 Jebruari 2000} 

HENK SCHULTE NORDHOLT 

Docent antropoloaie en moderne Aziatische Geschiedenis 

aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder 

hooaleraar moderne Aziatische aeschiedenis aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam 



Deapocalyptischeruiters, HOUTSNEDE VAN ALBRECHT DURER, 1498 

Na 1500, het beain van de Hervorming, wordt de Apocalyps, het eind van de tijden, grimmiger en zwaartillend. 

Siebelink weet daar alles van: in zijn roman 'De Overkant Van De Rivier' roept hij lekenbroeders (zoaenaamde 

Oifenaars) op, die het zeer somber inzien. Oak dominees van de Oud-Geriformeerde Gemeente in Kampen en Ede 

prediken dood en verdeif. De schrijver arrangeert en openbaart enkele schrikbarende proeven en Albrecht Durer doet 

dot in hout eveneens ... (RB) 
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APOCALYPS 2 

BLOEDSTORTING EN DE BEKOMMERDE 

'Ik denk aan een vriend die aardappels rooide. 

Elke stoel of stronk aardappelen, 

allemaal kwaad, allemaal rot. 

En alweer een stoel van vijftien, zestien grote aardappels, 

allemaal kwaad. 

Tenslotte komt hij een goede struik tegen, 

allemaal goed. 

Hij sloeg er met zijn spa naar en zei: 

Jou hoef ik ook niet, 

'tis allemaal kwaad, 

't moet allemaal kwaad zijn.' 

'Ik ben gisteren, na vee! strijd, in Urk geweest. 

Wat niet kon, was er ook. 

De Heere was er ook. 

Mens, waren we toch in Ede gebleven, 

wat doe ik in Urk. 

Er lag een stof in mijn gedachten. 

Ze zeiden dat die nooit geopend zou worden. 

Toen dacht ik: 

Ik stierf voor elke preekstoel 

wei duizend doden . 

De Heere heeft het gemaakt. 

Destofwas: 

Openbaring 4 . 

Ik zie in de heme! een deur .. .' 

JAN SIEBELINK 

(Uit de bron en het Ieven van ds. Joh. van der Poe!) 

7S 
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CRISIS IN DE LOKALE POLITIEKI 

Soms zou je wensen dat 
Thorbecke op meer pun ten 
zijn zin had gekregen. De 
burgemeester? Naar de 
geest van zijn tijd stelde 
Thorbecke voor deze door 

De onbeweeg

lijkheid van het 
gemeentelijk 

staatsrecht 

aanpak gaat mogelijk mo
del staan voor de rest van 
Engeland. Ook de Duitse 
deelstaten zijn de afgelopen 
jaren de een na de ander 

de Kroon te Iaten benoe-
overgestapt op een model 
met een rechtstreeks geko

men. Maar, voegde hij er 
aan toe, het is onjuist om de 
Kroonbenoeming vast te 

PIETER NIEUWENHUIJSEN zen burgemeester. Vroeger 
bestond bij de oosterburen 

!egg en in de Grondwet, want daarmee wordt de 'ge
wone' wetgever tekort gedaan. Want die bepaalt de 
rollen en posities in het gemeentelijke bestuur en 
daar kan de positie van de burgemeester niet van 
worden uitgezonderd, meende Thorbecke met 
recht. Er leek geen speld tussen te krijgen, maar een 
conservatieve parlementaire meerderheid volgde 
hem niet: de Kroonbenoeming werd in 1 848 vast
genageld in de constitutie en dat is anderhalve eeuw 
later nog steeds het geval, aile pogingen tot 'decon
stitutionalisering' ten spijt. 

Anderhalve eeuw tevergeefs zwoegen op zoiets 
futiels tekent de onbeweeglijkheid van het gemeen
telijk staatsrecht in Nederland. Als je dit ziet kun je 
je geld maar beter niet zetten op het voorstel van de 
Staatscommissie-Elzinga voor een rechtstreeks ge
kozen burgemeester (om te beginnen in de grote 
steden). Zelfheeft de voorzitter van de commissie al 
Iaten weten weinig fiducie te hebben in de haalbaar
heid van dit voorstel. Zes-en-twintig senatoren zijn 
al genoeg om het te torpederen, aldus Elzinga. Het 
scenario voor een nieuwe Nacht van Wiegelligt dus 
al klaar. 

Londen en de Duitse deelstaten 
Haalbaar of niet, met haar voorstellen voor een de
mocratischer verkiezing van de burgemeester zit de 
commissie wei in de internationale trend. Verster
king van de democratische legitimatie van het bur
gemeesterschap is in diverse ons omringende Ianden 
aan de orde. Londen, dat lange tijd een eigen stads
bestuur ontbeerde, krijgt binnenkort zijn eerste 
rechtstreeks gekozen burgemeester en de Londense 

deze figuur aileen in de zui
delijke deelstaten Beieren en Baden-Wiirttemberg 
(niet toevallig behoorden deze tot de vroegere Ame
rikaanse bezettingszone), maar onder invloed van de 
nieuwe oostelijke Lander die in 1990 alle kozen voor 
rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, heeft 
de Direktwahl zich als een olievlek over de Bonds
republiek verbreid. 

In Nederland gaat het allemaal wat minder een
voudig. AI een eeuw duurt het dispuut over de aan
stelling van de burgemeester, maar een conserva
tieve meerderheid wist elke wijziging tegen te hou
den. Gezien de grondwettelijke bescherming van de 
Kroonbenoeming is verzet van een van de grote po
litieke stromingen in de praktijk a! voldoende om de 
benodigde grondwetswijziging te blokkeren. 

En zo kan het bestaande paternalistische systeem 
nog jaren mee. Dat dit in Europese gremia als de 
Raad van Europa en het Comite van de Regio's zo nu 
en dan tot spanningen leidt- daar is de norm dat af
gevaardigden over een kiezersmandaat beschikken 
en worden de Nederlandse burgemeesters en CdK's 
als ambtenaren beschouwd -legt vooralsnog weinig 
politiek gewicht in de schaal. De hervormers zitten 
bovendien met de handicap dat ze onderling ver
deeld zijn. Zo wil de PvdA de burgemeester door de 
gemeenteraad Iaten kiezen, terwijl o66 de recht
streekse verkiezing voorstaat. 

Onder dit gesternte moeten de voorstanders van 
verandering met een zeer overtuigend pleidooi 
komen, willen ze iets bereiken. Met een verhaal dat 
ook in de samenleving, buiten politiek Den Haag, 
steun weet te mobiliseren. De klassieke jaren-zestig
probleemstelling ('een gekozen burgemeester is 
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democratischer') is hiervoor onvoldoende. Men zal 
de redenering moeten verbreden, moeten aantonen 
dat er een verband is tussen het burgemeesterschap 
en ontwikkelingen in de maatschappij. 

Een goed voorbeeld daarvan zijn de voorstellen 
van de regering-Blair. Want, dat de Londenaren (en 
vervolgens wellicht aile Engelsen) straks hun burge
meester rechtstreeks mogen kiezen is mooi vanuit 
democratisch oogpunt, maar doorslaggevender 
voor de Britse regering is dat Londen, bij afwezig
heid van een eigen gekozen bestuur, internationaal 

burgemeester - althans in de grote steden - berust 
op de klassieke overweging dat zulks de democrati
sche legitimatie het best client. Oat moge zo zijn, 
maar als niet meer te berde wordt gebracht dan dit 
overbekende 'jaren zestig' -argument maakt men het 
de politici wel erg makkelijk om weer snel op de ver
trouwde defensieve sjablonen terug te vallen. Wat 
ook onmiddellijk na de publikatie van het rapport 
gebeurde. De vvn-leden van de commissie ver
woordden het zo simpel in hun minderheidsstand
punt: Democratische legitimatie? Zeker, dat kan 

van de kaart dreigt te ver
dwijnen. Een representant 
van Londen met een krach
tig mandaat werd node ge
mist, nationaal en interna
tionaal, zeker nu econo
mieen zich meer en meer 
ontwikkelen via steden en 
stedelijke netwerken. Een 

Een gekozen burgemeester 

dient niet alleen de lokale 

door verkiezing, maar ook 
net zo goed door benoe
ming. Waarmee de hele 
discussie weer terug was 

democratie, maar oak zeer gewichtige 

economische en maatschappelijke 

belangen. 

bij af. 
Nu maakte de commis

sie het er al niet beter op 
door twee modellen als ge
lijkwaardig te presenteren: 

gekozen burgemeester client kortom niet alleen de 
lokale democratie, maar ook zeer gewichtige econo
mische en maatschappelijke belangen. Soortgelijke 
overwegingen hebben ook in het sterk versted~lijkte 
Noordrijn-Westfalen een rol gespeeld. De grote be
tekenis van de steden vroeg om duidelijker verhou
dingen binnen de stadsbesturen. De tweehoofdige 
leiding, de 'Doppelspitz' van (een relatief zwakke) 
Oberbiiraermeister en Stadtdirektor voldeed tegen die 
achtergrond niet meer, liever een krachtige repre
sentant die beide functies in zich verenigt: een bur
gemeester met een rechtstreeks mandaat. 

Een dergelijke analyse had ook het Nederlandse 
bestuur niet misstaan. Als de beschouwingen over 
de burgemeester in zo'n context waren geplaatst, 
had het een interessant maatschappelijk debat kun
nen opleveren, dat verder had gereikt dan de be
stuurlijke kringen, waarin het rapport nu blijft ste
ken. Het had de interesse kunnen wekken van het 
bedrijfsleven en maatschappelijke belangenorgani
saties. Het had tot een breder draagvlak voor veran
dering kunnen lei den. En het had de politieke tegen
standers van veranderingen gedwongen te reageren 
op nieuwe argumenten. 

Zo'n brede, maatschappelijk-economische be
nadering zoekt men echter tevergeefs in het rapport 
van de staatscommissie-Elzinga. De analyse reikt 
niet verder dan de gemeentelijke politieke arena en 
voorgesteld wordt om de rolverdeling aldaar te mo
derniseren. De voorkeur van de meerderheid van de 
commissie voor een rechtstreekse verkiezing van de 

de rechtstreekse verkiezing, voorlopig voorbehou
den aan de grote steden, en benoeming door de 
kroon in de overige gemeenten. De presentatie van 
de Kroonbenoeming als een gelijkwaardige optie 
maakt het pleidooi voor de gekozen burgemeester 
er niet sterker op. 

Politiek Den Haas buitenspel? 

Kan het rapport-Elzinga direct weer de bureau
lade in, zoals diverse commentatoren beweerden? 
Nee, daarvoor staan er te veel belangwekkende 
voorstellen in, die ook nog eens politiek haalbaar lij
ken - dat laatste kan niet van elke staatscommissie 
worden gezegd worden (zie de geringe successen 
van 'Cals/Donner'en 'Biesheuvel'. De voorstellen 
tot dualisering van de verhouding tussen raad en col
lege kunnen op brede steun rekenen in het parle
ment en betekenen een welkome en noodzakelijke 
modernisering van de bestuurlijke verhoudingen in 
de gemeenten. Al blijft het afwachten of de ge
meenteraden hun nieuwe rol, kaders stellen en het 
college controleren, met enige verve zullen weten 
op te pakken. 

Oat dit niet vanzelf zal gaan bleek bijvoorbeeld 
uit een recente enquete van Binnenlands Bestuur 

onder gemeenteraadsleden. Een zeer grote meer
derheid voelt niets voor het opgeven van het be
stuurlijk primaat (hoe weinig dat in de praktijk ook 
moge voorstellen). Ook hervormingsvoorstellen als 
het benoemen van wethouders van buiten de raad en 
het schrappen van de combinatie van raadslid en 

77 
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wethouder worden door een ruime meerderheid 
van de raadsleden afgewezen. 

Hier manifesteert zich blijkbaar het gebrek aan 
traditie met een controlerende raad in Nederland. 
Gemeenteraadsleden kunnen zich blijkbaar nog 
weinig voorstellen bij de hun nieuw geboden kans 
om invloed terug te winnen op de ambtelijke macht, 
die ook op lokaal niveau ongezond groot geworden 
is. Lokale politici (wethouders en raadsleden) heb
ben het soms inderdaad voor het zeggen - dat geldt 
bij incidenten en in zaken waarop politici zich 
graag politiek profileren ( daar bemoeien ze zich 
zelfs graag tot in detail mee) - maar zodra over 
de waan van de dag moet worden heengekeken en 
beleid voor de lange termijn op de agenda staat zijn 
het de ambtelijke professionals die de toon zetten. 
Dualisering, waarbij de raad op gezonde afstand 
komt van het bestuur en naar verwachting politieker 
gaat functioneren, schept de institutionele voor
waarde voor de raad om meer greep op het beleid te 
krijgen. 

Om de ambtelijke invloed te beteugelen zijn ook 
professionelere bestuurders nodig in het college. 
Daartoe client de 'wethouder van buiten', wat de re
cruteringsvijver voor wethouders veel grater kan 
maken. Ofhet er in de praktijk van komt blijft overi
gens afwachten. Want het is de raad die benoemt en 
voor de raadsleden zelf blijft het wethouderschap 
een begeerlijke volgende stap in hun carriere. Of die 

zomaar opzij zullen gaan voor een wethouderskan
didaat van buiten? 

Ook bij de aanstelling van de burgemeester zal 
er mogelijk wat veranderen. De gekozen burge
meester mag nog ver weg zijn, de lokale zeggen
schap krijgt een flinke steun in de rug als een meer
derheid akkoord zou gaan met het voorstel van de 
commissie om de gemeenteraden het recht van een 
enkelvoudige aanbeveling te geven, een aanbeveling 
van een kandidaat die de minister geacht is te volgen. 
Het ziet er naar uit dat het c DA dit voorstel zal steu
nen, waarmee een parlementaire meerderheid aan 
de horizon gloort. Dit recht van aanbeveling zou het 
politiek Den Haag vrijwel onmogelijk maken om in 
te breken in benoemingsprocedures. 

Blijft natuurlijk de vraag naar de werkelijke bete
kenis van dit soort institutionele veranderingen. Het 
dieper liggende probleem is immers het maatschap
pelijke functieverlies, om niet te zeggen de margina
lisering, van de politieke partijen. De staatscommis
sie maakt er behartenswaardige opmerkingen over, 
zonder daar verder veel mee te doen. Of institutio
nele hervormingen dit fundamentele tekort kunnen 
compenseren? We wagen het te betwijfelen. 

PIETER NIEUWENHUIJSEN 

Hoifdredacteur van 'Binnenlands Bestuur', 

on4bankelijk weekblad voor bestuurders en 

beleidsambtenaren bij aemeente en provincie 
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CRISIS IN DE LOKALE POLITIEKI 

Elzinga en de 
Wet van Voskuil 

Het aardige van Voskuils 
Het Bureau is dat het veel 

opdracht van de commissie 

excellent gekozen woor
den wijdt aan eigenlijk 
steeds hetzelfde onder-

RALPH PANS 
te maken, maar eenhinder
lijk gebrek is het wel. 

werp. Je kunt de boeken een tijd terzijde leggen om 
vervolgens met groot gemak de draad weer op te 
pakken. Ieder dee! is zonder grote problemen los 
van de andere te lezen. Het lijkt een perpetuum immo
bile. De ware liefhebber vreest het moment waarop 
het laatste dee! verschenen zal zijn, aan de nuchtere 
leek zal dit moment onopgemerkt voorbij gaan. 

Ik moest hier onbedwingbaar aan denken bij het 
verschijnen van het rapport van de Staatscommissie 
Dualisme en lokale democratie, de Commissie
Elzinga 1 • Het met ruim 6oo bladzijden vuistdikke 
rapport voegt zich in een inmiddels rijke traditie van 
publikaties over de benoemingswijze van de burge
meester. Vee! ook in het verleden gebruikte argu
menten en analyses duiken op in een moderne outfit 
en het lijkt ook al gemakkelijk voorspelbaar dat het 
rapport weinig verstrekkende gevolgen zal hebben. 

Er bestaat nog een tweede onderwerp dat een 
vergelijkbare levensloop kent en evenzeer voldoet 
aan de Wet van Voskuil : de reorganisatie van het bin
nenlands bestuur. De aandacht voor beide onder
werpen vertoont een anti-cyclisch patroon. In een 
periode met vee! belangstelling voor het functione
ren van de lokale democratie en de verkiezing van de 
burgemeester wordt weinig gesproken over de reor
ganisatie van het binnenlands bestuur en omge
keerd. Merkwaardig is dit wel. lmmers de rol en po
sitie van de gemeente binnen de brede context van 
het binnenlands bestuur is van eminent belang voor 
het functioneren van de gemeente als zodanig. Ook 
een derde thema is hier van belang: de plaats van de 
politiek en de verhouding kiezer-gekozene in de 
moderne samenleving. De Staatscommissie heeft de 
lokale democratie als een losstaand onderwerp be
schouwd waarbij de relatie met de plaats van de po
litiek nog wei wordt aangestipt, maar die met de or
ganisatie van het binnenlands bestuur nagenoeg bui
ten beschouwing blijft. Dit heeft weliswaar met de 

De instelling van de 
Staatscommissie werd tij

dens de formatie van het tweede kabinet-Kok over
eengekomen. Zij kreeg tot taak te kijken naar moge
lijkheden voor dualisme in de lokale democratie, de 
gekozen burgemeester en spreiding of combinatie 
van verkiezingen. Sinds 1 848 is er met enige regel
maat gesproken over deze en aanpalende onderwer
pen. De grote belangstelling ontstond echter in de 
jaren zestig. Toen kwam een stroom van rapporten 
over lokale democratie, de gekozen burgemeester, 
gewestvorming, bestuur van grote steden op gang 
waarbij begrippen als politisering, schaalvergroting, 

decentralisatie en politiek leiderschap centraal stonden. 

Dualisme zonder politieke vernieuwing 

In de jaren zestig ontstonden verschillende bewegin
gen die erop gericht waren de politiek terug te bren
gen in het hart van het bestuur van Nederland . Op 
landelijk niveau waren Nieuw Links en D '66 de uit
gesproken representanten van die beweging. De 
gevolgtrekking voor het lokaal bestuur werd al spoe
dig gemaakt in de vorm van programcolleges. In het 
verlengde daarvan kreeg ook de positie van de bur
gemeester de nodige aandacht. Dit betrof zijn rol in 
een meerderheidscollege, maar ook de vraag of een 
benoemde bestuurder wei houder van een politiek 
gevoelige portefeuille zou kunnen zijn. In de zeven
tiger en een dee! van de tachtiger jaren volgde een 
zeer gevarieerde praktijk van program colleges soms 
op smalle, maar meestal op brede basis. In de negen
tiger jaren kwamen colleges met een kleine meer
derheid nauwelijks meer voor. Het model van de 
grote coalitie, waarin links en rechts op grond van 
een collegeprogram samenwerkten, werd domi
nant. Dit had natuurlijk vee! te maken met het einde 
van de ideo Iogie in de lokale politiek. In de gemeen
ten werd, net als in de periode v66r de polarisatie, 
bestuurlijk optreden gemotiveerd met 'het belang 
van de gemeente'. Het college van burgemeester en 
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wethouders nestelde zich in hoog tempo in het cen
trum van de macht ondanks het feit dat de gemeen
teraad formeel de baas in de gemeente was. De wet
houders, die lid zijn van college en gemeenteraad, 
werden in de zeventiger jaren nog beschouwd als 
vooruitgeschoven post van hun fractie. In de jaren 
tachtig kwam daarin verandering en gingen zij sterk 
domineren waardoor zij ertoe bijdroegen dat mo
nisme in de praktijk betekende dat de gemeenteraad 
naar de pijpen van het college danste. De tegenbe
weging die zich tegen deze ontwikkeling afzette be
stand uit plaatselijke partijen die ironisch genoeg 
vaak niet-politieke namen kozen. 

De Staatscomrnissie kiest voor een radicale dua
lisering van het gemeentelijk bestel. Wethouders zijn 
voortaan geen raadslid meer en de gemeenteraad 
krijgt een controlerende functie ten opzichte van het 
college in plaats van die van hoogste bestuurlijke 
gezag. Deze verandering, die voor aile gemeenten zal 
gelden, biedt de mogelijkheid tot meer transparantie 
in het samenspel tussen regeren en volksvertegen
woordigen in de gemeente . Dit is de belangrijkste 
aanbeveling van de Staatscommissie. Toch is zo'n 
structuurverandering op zich onvoldoende garantie 
voor dualisme. Op landelijk niveau wordt dagelijks 
gei:llustreerd dat een dualistisch systeem een mo
nistische gedaante kan aannemen via regeerakkoor
den en Torentjes-overleggen. Bovendien heeft de 
Tweede Kamer, bij gebrek aan grate ideologische te
genstellingen en op basis van routines en procedures, 
een buitengewoon grate neiging zich z6 intensief te 
verdiepen in de uitvoerinB van beleid dat zij daardoor 
steeds meer op de stoel van de regering gaat zitten. 
'Controle ex post' wordt steeds meer 'controle ex 
ante'. Het is dan ook zeker geen overbodige luxe dat 
de Staatscomrnissie een 'vernieuwingsimpuls lokaal 
politiek stelsel' bepleit die, naast de institutionele 
veranderingen, een noodzakelijke cultuurverande
ring moet bewerkstelligen. Het is echter zeer de 
vraag of dit allemaal voldoende is. 

Het politieke bestel als zodanig verkeert al ge
ruime tijd in een crisis. Lage opkomstcijfers, afne
mende publieke bekendheid en appreciatie van poli
tici, zowel op landelijk als lokaal niveau, illustreren 
de kloof tussen de oude democratie, die door collec
tiviteit gekenmerkt wordt, en de nieuwe push button 
democracy van de informatiemaatschappij. Institu-

tionele veranderingen kunnen bijdragen tot verbe
tering. Deze zullen dan wei robuust van aard moeten 
zijn . Dit betekent dat zij niet aileen betrekking moe
ten hebben op het functioneren van de bestuurders 
onderling maar ook op de positie van de gemeente 
als onderdeel van een grater bestuurlijk geheel en 
op de relatie tussen de bestuurders en de bevolking. 

Lokale democratie en schaalverarotina 
Sinds het einde van de vijftiger jaren wordt in 
Nederland gesproken over de meest gewenste 
organisatie van het binnenlands bestuur. Gemeente
lijke herindeling, gewestvorming, mini-provincies, 
stadsprovincies en binnengemeentelijke decentrali
satie vormen de uiterlijke verschijningsvormen van 
die discussie. Het achterliggende thema is de wens 
meer samenhang aan te brengen tus en de schaal van 
het bestuur en die waarop de maatschappelijke pro
blematiek zich manifesteert. Meer decentralisatie 
van .taken en bevoegdheden van Rijk naar provincies 
of gemeenten heeft gevolgen voor de omvang van 
deze besturen. Nu steeds meer het wonen en wer
ken, door de explosieve welvaartsgroei en mobili
teit, territoriaal grenzenloos zijn geworden is ook 
om die reden een zoektocht naar nieuwe bestuur
lijke grenzen onontkoombaar geworden. Het reaio
nale niveau is voor de belangrijke besluiten op het 
gebied van ruimte, mobiliteit en econornie bepalend 
geworden. Tegelijkertijd hebben bewoners behoefte 
aan een democratisch platform en dienstverlening 
op maat dicht bij huis. Grootschalige gemeentelijke 
herindeling (Twentestad) kan soms het regionale gat 
opvullen maar roept wei onmiddellijk de behoefte 
aan binnengemeentelijke decentralisatie op. In het 
geval van de grate steden lijkt het fenomeen van de 
stadsprovincie de oplossing van de regionale proble
matiek waarbij de gemeenten zich concentreren op 
de dagelijkse problematiek. 

De uiteindelijk te kiezen vorm, die recht doet 
aan de behoefte aan regionalisering en lokalisering, 
zal uiteraard van grate betekenis zijn voor functie en 
werkwijze van de betrokken bestuurders. In het be
stuur dicht bij de dagelijks problematiek van de bur
ger in buurten en wijken zal behoefte zijn aan direct 
contact tussen burger en bestuurder. Dit type pro
blematiek is minder geschikt voor politisering en 
veeleer gebaat bij pragmatische oplossingen. Bij 

1 • Dualisme en lokale democratie, Rapport 
Staatscommissie Dualisme en lokale 
democratie. Alphen aan den Rijn 2ooo . 



s &..o 2 2ooo 

ruimtelijke en economische beslissingen, die door
gaans een middellange en lange termijn scope ken
nen, zijn stevige, toekomstgerichte besluiten nodig. 
Weliswaar is ook bij de voorbereiding daarvan be
trokkenheid van de maatschappij gewenst, maar die 
zal veelal in de vorm van belangenorganisaties ge
schieden. Bij deze onderwerpen is meer ruimte voor 
politiek. Het lijkt mij dan ook van groot belang de 
positie van bestuurders op lokaal niveau nadrukke
lijk te bezien in het licht van de taken van deze be
stuurslaag. Er is weinig aanleiding te ijveren voor in

dacht zouden krijgen. De Staatscommissie is bij dit 
onderwerp een beetje ontspoord. Zij stelt voor dat 
in aile gemeenten de positie van de burgemeester 
versterkt wordt. Daarbij moet men echter geen 
overdreven voorstelling hebben. Zijn positie wordt 
uitsluitend procedureel sterker. Daarbij gaat het om de 
eenheid van het collegebeleid, een beperkte rol bij 
de collegevorming, een agenderings- en coordina
tiebevoegdheid en een aantal roilen met betrekking 
tot burgerparticipatie,behandeling van klachten- en 
bezwaarschriften en gemeentelijke dienstverlening. 

stitutionele veranderingen 
in gemeenten die zich 
vooral met beheer bezig 
houden. In grate, dynami
sche gemeenten met een 
ontwikkelingstaak ligt dat 
anders. Politisering en du
alisme is in vooral behe
rende gemeenten niet drin
gend noodzakelijk. In dyna
mische gemeenten is du
alisme wel nodig, maar on
toereikend om de werke-

Laae opkomstcijfers en een 

cifnemende publieke bekendheid 

Ailemaal belangrijke on
derwerpen, maar een we
zenlijke versterking van de 
positie van de burgemees
ter is het niet. De Staats-en appreciatie van politici illustreren 

de kloif tussen de oude democratie, 

die door 'collectiviteit' aekenmerkt 

wordt, en de nieuwe 'push button 

democracy' van de 

iriformatiem·aatschappij . 

commissie is van mening 
dat de burgemeester een 
eigenstandige positie be
hoort te hebben los van de 
gemeenteraad. Daarvoor 
komen aileen kroonbenoe
ming en rechtstreekse ver
kiezing voor een vaste 

lijke politieke en bestuurlijke problematiek, die ge
kenmerkt wordt door de gelijktijdige behoefte aan 
schaalvergroting en schaalverkleining, op te lossen. 
Anders gezegd: meer politiek in de stad over 
onderwerpen die eerder op regionale schaal moeten 
worden opgelost is zinloos, terwijl politisering in 
buurten en wijken een minder gewenst artikel is. 2 

Dit alles pleit ervoor om bij het doorvoeren van 
structuurveranderingen de inrichting van de lokale 
democratie en die van het binnenlands bestuur in sa
menhang te ontwerpen. In dat licht bezien vormen 
de voorstellen van de Staatscommissie een nuttige 
maar niet baanbrekende wijziging van ons binnen
lands bestuur. De Staatscommissie heeft haar voor
stellen zeer concreet uitgewerkt. Dat heeft natuur
lijk wel het voordeel dat zij bij verkregen steun snel 
in praktijk gebracht kunnen worden. 

Polderburaemeester if politiek Ieider 
Ondanks het feit dat de positie van de burgemeester 
slechts een van de drie onderwerpen van de Staats
commissie vormde stond op voorhand al vast dat de 
voorstellen over de burgemeester de meeste aan-

ambtsperiode die niet met die van de gemeenteraad 
samenvalt in aanmerking. De Staatscommissie kiest 
vervolgens in meerderheid voor drie varianten 
waarmee de komende tien jaar ervaring moet wor
den opgedaan: rechtstreekse verkiezing voor zes jaar 
in de vier grote steden; een keuzemogelijkheid in 
gemeenten met s-o.ooo c.q. roo.ooo enmeerinwo
ners tussen rechtstreekse verkiezing of aanstelling 
op basis van enkelvoudige voordracht binnen de 
kroonbenoeming. In de overige gemeenten enkel
voudige aanbeveling binnen het stelsel van kroonbe
noeming. Deze differentiatie is opmerkelijk aange
zien de Staatscommissie haar voorsteilen voor du
alisme en versterking van de rol van de burgemees
ter in aile gemeenten doorgevoerd wil zien. Het 
pleidooi voor een eigenstandige positie van de bur
gemeester wordt mager gemotiveerd terwijl de 
voorsteilen voor versterking van de burgemeesters
rol weinig inhoudelijk en vooral procedureel van 
aard zijn . In zichzelf vormen zij geen overtuigend ar
gument om directe verkiezing van de burgemeester 
te onderbouwen. 

Tegelijkertijd lijken de voorsteilen ook geen on-

2 . Zie in dit verband de schets van 'De 
nieuwe gemeente in een nieuwe regio' 
van Wim Derksen. Rotterdam 1992. 
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overkomelijke bezwaren op te roepen tegen een 
burgemeester die door de gemeenteraad benoemd 
wordt en daarmee, evenals een voorzitter van een 
Amsterdamse stadsdeelraad, de eerste wethouder 
wordt. Hier staan sinds vele decennia twee funda
mentele vragen centraal. Is de burgemeester ge
meenteman of Rijksheer? En is de burgemeester 
procesman of politiek Ieider? Het antwoord op de 
eerste vraag is bepalend voor de keuze tussen een 
aanstelling door het Rijksgezag of door de ge
meente. De tweede vraag is beslissend voor de keuze 
tussen een directe of indirecte verkiezing. De voor
stellen van de Staatscommissie kunnen voor beide 
vraagstukken maar tot een uitkomst leiden: een 
door de gemeenteraad gekozen burgemeester. Er is 
immers sprake van een burgemeester die vooral ge
meenteman is met primair procedurele wettelijke 
bevoegdheden. Wanneer de Staatscommissie had 
gekozen .yoor een burgemeester met stevige eigen 
bevoegdheden zou rechtstreekse verkiezing de aan
gewezen weg zijn geweest. Een dergelijk voorstel is 
door de regering Blair gedaan voor het bestuur van 
Landen. De burgemeester krijgt daar belangrijke 
taken als: het opstellen van een begroting, het doen 
van strategische voorstellen en het maken van actie
plannen, het promoten van activiteiten gericht op 
uitvoering van de plannen voor heel Landen, het 
vertegenwoordigen van Landen naar buiten en het 
doen van belangrijke benoemingen voor verschil
lende organen.3 De Staatscommissie heeft gekozen 
voor een burgemeester die zich blijft voegen in de 
consensusdemocratie waaraan wij kennelijk zo ge
hecht zijn. Een model met een burgemeester die 
politiek leiderschap kan Iaten zien, zoals sommige 
Amerikaanse burgemeesters en mogelijk straks de 
burgemeester van Landen, heeft zij niet aangedurfd. 
Zo'n burgemeester met vooral procedurele be
voegdheden is niet zwaar genoeg om rechtstreekse 
verkiezing te rechtvaardigen ook niet in de grate 
vier steden. Tegelijkertijd is de kroonbenoeming 
niet meer van deze tijd zoals in onze contacten met 
andere Europese Ianden zo langzamerhand afdoende 
is gebleken. Gemeenteraden zijn volwassen genoeg 
om deze functionaris met beperkte bevoegdheden 
zelfte kiezen. 

Ik ben ervan overtuigd dat de Staatscommissie 

goed gefundeerde, andere, meer verdergaande 
voorstellen had kunnen doen wanneer zij een na
drukkelijke relatie had gelegd tussen het functione
ren van de lokale democratie en de inrichting van het 
binnenlands bestuur met maxi-gemeenten of stads
provincies. Er zou dan zonder enige twijfel vol
doende grand zijn geweest voor door de bevolking 
gekozen politieke !eiders als eerste bestuurder van 
die grate gemeenten of stadsprovincies aan de ene 
kant en door de onderliggende ( deel)raden gekozen 
voorzitters van die (deel)gemeenten aan de andere 
kant. Zo'n differentiatie zou niet aileen verant
woord maar ook logisch zijn geweest. 

De volgende ciflevering 
Voorspeld kan worden dat het parlement de voor
stellen voor dualisme in de gemeenten zal steunen. 
De voorstellen rond de burgemeester zullen echter 
niet nagevolgd worden. Een ruime Kamermeerder
heid zal uiteindelijk kiezen voor aanstelling van de 
burgemeester door de Kroon op basis van een en
kelvoudige raadsvoordracht, zo valt te voorzien. 
Intrekking van het voorstel voor een raadplegend 
burgemeestersreferendum zou daarop een logische 
aanvulling zijn. Daarmee is de oogst mager en is het 
wachten op de volgende aflevering onvermijdelijk. 
Als ik mij niet vergis is inmiddels met de Vijfde nota 
ruimtelijke ordening in het verschiet ook de vol
gende episode in de discussie over de inrichting van 
het binnenlands bestuur in aantocht. Randstad
bestuur, Rijnstad en de opkomende roep om nieuwe 
vormen van functioneel bestuur zoals vervoersauto
riteiten zijn de eerste hoorbare klanken. Het past in 
de cyclus waarin de neergang van het onderwerp 
lokale democratie en burgemeester de opkomst 
inluidt van het onderwerp schaalvergroting en re
gionalisering. 

Een parlement dater weer niet in slaagt samen
hangende oplossingen door te voeren die de oude 
democratie en de nieuwe democratie verbinden gaat 
steeds meer lijken op het A.P. Beerta-lnstituut. AI
leen de ware Voskuil-adept zal dat niet betreuren. 

RALPH PANS 

Secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat en 
oud-burgemeester van Almere 

3. Ralph Pans, 'New leadership voor 
Rotterdam' , Openbaar bestuur oktober 
'997· 
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CRISIS IN DE LOKALE POLITIEKI 

De 

De commissie-Elzinga legt, 
zonder daar veel analyse 
op los te laten, een ernstige 

burgemeester 
als webmaster wordt gebracht. Maar ver

der dan een aanbeveling dat 
er 'een vernieuwingsim
puls' moet komen is de crisis in ons gemeentelijk 

bestel bloot: de structurele 
afkalving van het draagvlak 
van politieke partijen, omi-

ED. VAN THIJN 
commissie niet gegaan. De 
'inclusieve bestuurscul-

neus de 'partijpolitieke transformatie' genoemd. 
Deze 'transformatie' komt met name tot uit

drukking in een dramatische neergang van de leden
tallen. Op basis van gegevens uit I 995" blijkt dat nog 
slechts 3 procent van de kiezers lid is van een poli
tieke partij, waarvan I o procent actief. Uit recen
tere gegevens blijkt dat dit percentage verder ge
daald is tot 2,S procent. Oat betekent niet meer en 
niet minder dan dat voor de ca. 29.ooo politieke 
functies die er in Nederland te verdelen zijn nog 
geen 3o.ooo mensen beschikbaar zijn. 'De demo
cratie zal selectionistisch zijn of niet zijn', schreef 
Bonger in zijn vermaarde 'Problem en der democra
tie'(I934). Maar met deze een-op-een situatie valt 
er weinig te selecteren. Het is dan ook onbegrijpe
lijk dat de commissie meent te moeten stellen dater 
'geen aanleiding is hier al te zwartgallige scenario's 
te presenteren' (p. I I 7). 

De teruggelopen omvang van de recruterings
vijver stelt het gemeentelijk bestel niet aileen voor 
kwantitatieve problemen (de commissie geeft voor
beelden van gemeentes waar landelijke partijen niet 
eens in staat waren voldoende kandidaten te werven), 
het creeert ook een kwalitatief probleem. Terwijl in 
de meeste gemeenten in Nederland de vlag van het 
politieke primaat nog hoog wordt gehouden is er in 
feite sprake van een democratische modderschuit: de 
macht van ambtenaren, al of niet in samenspraak met 
maatschappelijke organisaties, viert hoogtij. Het is 
een ernstige tekortkoming in het rapport dat de ver
houding tussen politiek en bureaucratie op gemeen
telijk niveau praktisch geen aandacht heeft gekregen. 

De commissie signaleert terecht dat institutio
nele veranderingen in het gemeentelijk bestel hun 
doel voorbij zullen schieten als er niet tegelijkertijd 
een vernieuwing van de politieke cultuur tot stand 

tuur' moet worden open
gebroken: de politieke partijen moeten zich meer 
rich ten op de burger. De hamvraag is echter of er in 
het 'interactieve' bestel van de toekomst nog wel 
een rol voor politieke partijen is weggelegd. 

Op zich ben ik het wel eens met de institutionele 
aanbevelingen die de commissie doet. De dualise
ring van het gemeentelijk bestel (als hefboom voor 
een cultuuromslag), de ontvlechting van college en 
raad, de introductie van wethouders van buiten, de 
versterking van de positie van de (eigenstandige) 
burgemeester die dan ook (volgens de meerderheid 
van de commissie) een bredere legitimatie zou moe
ten krijgen (al is die dan in Appelscha anders dan in 
Amsterdam) - het zijn stuk voor stuk verbeteringen 
die minimaal noodzakelijk zijn, wil de gemeente
lijke democratie in de 2 I e eeuw nog het hoofd hoven 
water kunnen houden. Oat de commissie zo terug
houdend-doserend met de gekozen burgemeester 
omgaat doet hieraan niets af. Voor iemand die al 
meer dan dertig jaar geprobeerd heeft het burge
meestersambt te democratiseren (verantwoor
dingsplicht, profielschets, vertrouwenscommissies, 
recht op aanbeveling, verkiezing door de raad) is 
elke zegening er een, al blijft deze dan voorlopig be
perkt tot de vier grote steden. 

Het verdient echter aanbeveling om de institu
tionele verbeteringen die de commissie voorstelt 
eens een keer tegen het licht te houden van het 
zwartgalligste scenario: een verdere opdroging van 
de recruteringsvijver. 

Dualisering als nekslag 
Ik kom dan eerst bij de dualisering van het gemeen
telijk bestel en de ontvlechting van college en raad. 
Op zich wordt daarmee het feit gesanctioneerd dat 
bijna overal in de praktijk de raad als 'hoogste or-
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gaan' een pure fictie is. Uitzonderingen daargelaten 
zijn B&W in veel gemeenten, al was het maar door 
hun informatievoorsprong, heer en meester. Dat 
wordt mede veroorzaakt door het feit dat het nu 
eenmaal 'good practise' is dat na de raadsverkiezin
gen de besten uit de coalitiefracties achter de tafel 
plaats nemen. Op zich is het een goede gedachte om 
de wethouders vervolgens voor de raad te Iaten be
danken, zodat de fracties zich in vrijheid een mening 
kunnen vormen. 

Het is echter na1ef om te veronderstellen dat het 
in werkelijkheid ook zo zal gaan. De bevindingen 
met het Haagse dualisme, toch stevig in de Grond
wet verankerd, wijzen op het tegendeel. Als er echt 
grote politieke belangen op het spel staan geeft het 
coalitiebelang, zorgvuldig bewaakt vanuit het To
rentjesoverleg, in het merendeel van de gevallen de 
doorslag. Bovendien blijft de informatievoorsprong 
van B&w, gevoed vanuit een machtig ambtenaren
apparaat, 1n stand. Met de aanvulling door wethou
ders van buiten zou het verschil in bestuurlijke kwa
liteit nog wel eens groter kunnen worden. 

Zonder drastische wijzigingen in de politieke 
cultuur, waardoor meer mensen van kwaliteit zich 
tot het (controlerende) raadswerk zullen voelen 
aangetrokken, zou een dualisering tout court wel 
eens de nekslag voor menige gemeenteraad kunnen 
betekenen. 

De benoeming van wethouders van buiten is bij 
uitstek een middel om meer mensen van buiten de 
politiek bij het gemeentebestuur te betrekken, maar 
ook hier valt te vrezen dat, zonder drastische cultuur
omslag, men in een klein kringetje zal blijven rond
draaien. De commissie zet zelf ook de verkeerde 
toon: 'de commissie benadrukt op deze plaats (alsje
blieft!) dat de rekrutering van wethouders van buiten 
de raad uitdrukkelijk facultatief is, in de bestuur
spraktijk zal deze rekrutering van buiten waarschijn
lijk meer uitzondering dan regel zijn.' Ik vrees het 
ook. Met deze toonzetting bewijst de commissie niet 
echt doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. 

Tenslotte dan de (gekozen) burgemeester. Hier is 
de commissie niet alleen verdeeld, maar ook dub
belzinnig. De 'eigenstandigheid' van de burgemees
ter staat voorop. Ik ben het daarmee eens, al gruw ik 
van het woord. Onder geen beding mag de burge
meester een 'Einzelganger' worden die aan niemand 
een boodschap heeft. Revitalisering van de lokale 
democratie vraagt niet om een nieuwe regent die 
hoven de partijen staat, maar juist om een commu
nicator die tussen de partijen, tussen ambtenaren en 

burgers en tussen de politiek en de 'civil society' 
staat. Hij is, in termen van de electronische snelweg, 
de webmaster bij uitnemendheid. 

Ik ben het met de commissie eens dat hij onder 
geen beding ( ook niet als gekozene) onderdeel mag 
worden van het politieke spel. Niet vanwege het oud
bakken argument van de minderheid dat een burge
meester niet afhankelijk mag worden van de raad . 
Onafhankelijkheid is geen kwestie van juridische pro
cedures. Onafhankelijkheid is een kwestie van moed 
en karakter. Ook gekozenen hebben een en ander
maal bewezen voor hun opvattingen te staan. Maar ju
ridisch gesproken zijn zij verantwoording verschul
digd aan de - controlerende - raad en dat geldt ook 
voor de burgemeester, eigenstandig of niet. 

Om te voorkomen dat de burgemeester onder
dee! gaat uitmaken van het politieke spel (als een 
soort eerste wethouder, bijvoorbeeld) moet hij te 
allen tijden, zoals de commissie ook voorstelt, van 
buiten komen. Ik zou nog wei een stapje verder wil
len gaan. Waarom zou een (eigenstandige) burge
meester niet van buiten de politiek kunnen komen? 
Het is paradoxaal dat juist diegenen die het meest 
vrezen dat de burgemeester een Pietje politiek 
wordt, hangen aan een benoemingssysteem waarin 
Pietjes politiek een pre hebben. Een systeem waarbij 
van een burgemeester verwacht wordt dat hij lid van 
een politieke partij is. En waarbij de politieke koe
handel niet geschuwd wordt, to put it mildly. 

N aar mijn mening is de lokale democratie op ter
mijn aileen te redden als de politieke partijen gaan 
beseffen dat zij hun draagvlak in de samenleving aan 
het verliezen zijn. Dat zij het in toenemende mate af
leggen tegen de snel opkomende 'civil society'. Wat 
wil zeggen dat mondige burgers zich best will en in
zetten voor de publieke zaak, maar minder en min
der via de taaie omweg van de partijpolitiek. 

'De democratie zal selectionistisch zijn of niet zijn', 
schreef Bonger in de jaren dertig. Met 3o.ooo ge
gadigden voor 29.ooo functies kan aan deze kwali
teitseis niet meer worden voldaan. Willen de poli
tieke partijen hun recruteringsfunctie behouden, dan 
zullen zij moeten inzien dat zij meer en meer buiten 
het eigen kringetje te rade moeten gaan. Wethouders 
van buiten de raad kunnen daarvoor een nieuwe im
puls betekenen. Maar waarom van de ( eigenstandige) 
burgemeester geen hefboom gemaakt? 

ED VAN THIJN 

Houder van de Dr. j.M. den Uyl leerstoel aan de 
Universiteit van Amsterdam 
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CRISIS IN DE LOKALE POLITIEKI 

De politieke 
partijen zijn 

Op een druilerige maan
dagmiddag in januari kwa
men ruim _s-oo genodigden 

aan zet van de rol van de overheid 
in de veranderde samenle
ving is een belangrijke om
issie; we missen een analyse bijeen om de presentatie 
van de betrokkenheid en van de staatscommissie 

'Dualisering en lokale de
mocratie' bij te wonen. 
De zaal werd voornamelijk 
bevolkt door het lijdend 

ROOS VERMEIJ & participatie van de burgers. 
Mensen stellen zich steeds 
minder afhankelijk op van 

VINCENT VAN STIPDONK 

voorwerp van de studie: de bestuurder. Het beeld 
was ontluisterend. Honderden mannen van middel
bare leeftijd in pak die elkaar op het hart drukten dat 
het lokaal bestuur nu echt vernieuwd moest gaan 
worden. Iedereen met gezond verstand kon zien dat 
deze club het adagium 'spannend', een woord dat 
die middag veelvuldig vie!, niet waard was. 

Het gevoel van vervreemding is blijven bestaan 
na lezing van het lijvige rapport. Er valt vee! over te 
zeggen; er is vee! kritiek op te leveren, maar - het 
kan bijna niet anders met deze omvang - natuurlijk 
ook wei wat goeds over te zeggen. De omvang wekt 
de schijn van volledigheid. Toch willen wij betogen 
dat de commissie-Elzinga zich een meester heeft be
toond in de beperking. 

Een interne bedrijfsrapportaae 
De commissie had de opdracht met een voorstel te 
komen om het bestuursmodel te dualiseren. Die op
dracht heeft ze nauw opgevat. Want de rapportage 
gaat in feite !outer en alleen over dat bestuursmodel 
en in vee! mindere mate over de lokale democratie 
an sich. Het lijkt wei of de commissie een blik op de 
(boze) buitenwereld met alle macht heeft willen 
vermijden. Het is de geschiedenis van het lokale be
stuursmodel, een internationale vergelijking van 
modellen om vervolgens, zeer uitvoerig stil te staan 
bij verschillende dualistische varianten die tot in 
detail worden uitgewerkt voor de verschillende ac
toren. 

Hoe kun je aanbevelingen doen voor een 
'werkende democratie' (p. 446) 1 zonder die per in te 
gaan op de veranderende positie van het lokaal be
stuur? Het ontbreken van een fundamentele analyse 

de politiek als het gaat om 
de behartiging van hun belangen. Zij verenigen zich 
indien nodig in tijdelijke verbanden ter verdediging 
van bepaalde belangen, en wenden zich niet meer 
per defmitie tot de overheid voor de oplossing van 
problemen. Daarnaast missen we inzicht in de ge
volgen voor de lokale democratie van een samenle
ving die steeds minder hierarchisch wordt; burgers 
zijn mondig geworden. Overheidshandelen dat het 
Ieven van mensen raakt wordt niet meer klakkeloos 
geaccepteerd. 

Met de opdracht in de hand, heeft de commissie 
het bestaande stelsel als basis genomen. Maar het is 
onverstandig te gaan bouwen zonder nate gaan of de 
fundamenten stevig genoeg zijn. De commissie er
kent wei dat de representatieve democratie haar mo
nopolie heeft verloren, maar streeft er tegelijkertijd 
naar dat deze haar primaat behoudt (p.444). De 
vraag is echter of dat primaat niet a! lang geleden is 
weggeglipt. Het stadhuis mag dan vaak in het cen
trum van de stad staan, het is allang niet meer het 
centrum van de macht . 2 

Het is natuurlijk geen toeval dat de hele discussie 
in de media, op een nieuwsgolfje over de burge
meestersaanstelling na, nauwelijks op gang is geko
men. Laat staan dater bij de bakker over wordt ge
sproken. Dualisme en lokale democratie is in zekere zin 
een interne bedrijfsrapportage. De onderzoeksbij
lage is daar een treffende illustratie van . Voor het 
verzamelen van empirisch materiaal over de feite
lijke verhouding tussen belangrijke actoren binnen 
het lokaal en provinciaal bestuur, is men te rade ge
gaan bij de gekozen en benoemde bestuurders. De 
resultaten van die steekproef geven natuurlijk voor
namelijk weer hoe bestuurders hun eigen roll en per-
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cipieren. Alleen over het burgemeesterschap vond 
men het van belang om bij het N 1 Po een representa
tieve steekproef uit te zetten. Oat er zich onder jon
geren een groot kennishiaat voordoet, en dat zij ook 
het meest onverschillig staan tegenover de benoe
mingswijze van de burgemeester lijken geen belang
wekkende constateringen te zijn voor de commis
sie. 3 De 'burger' is onvindbaar in de afweging over 
hoe we de representatieve democratie beter kunnen 
inrichten. Echt schrijnend wordt het zelfs even als 
de commissie schrijft: 'Dualisering vraagt een we
zenlijke herorientatie van de burgers ( ... ) op de ge
meente.' (p. 45 1). Het is blijkbaar de burger die de 
overheid verkeerd benadert ... 

Maar if dat in de praktijk zo uitpakt? 
Ondanks deze vrij gesloten taakopvatting, kunnen 
we constateren dat de commissie in haar rapport een 
consequente lijn volgt. Het is voor een belangrijk 
deel een haluerende beschrijving van experimen
teD van een aantal vernieuwende gemeenten. De 
scheiding van taken en bevoegdheden van bestuur en 
volksvertegenwoordiging is aanbevelenswaardig. 
Het is een logische lijn die ook al in Lokaal ABC was 
geschetst.4- Afgezien van de gedrochtelijke gepoliti
seerde constructie van de burgemeestersaanstelling 
(een 'afschuwelijk dossier' om met de voorzitter te 
spreken) zitten er wei degelijk bruikbare voorstel
len in. De rollen en taken van college en raad wor
den duidelijker onderscheiden. De bestuurstaken 
worden formeel geconcentreerd bij het college, 
hetgeen materieel al het geval was. De raad concen
treert zich op zijn rollen als kadersteller, controleur 
van het college, en bovenal volksvertegenwoordi
ger. Om die rol zuiver te vervullen wordt terecht 
voorgesteld wethouders geen lid meer te Iaten zijn 
van de raad.ln theorie leidt dit tot een duidelijker en 
stevigere rol van de raad. En tot een herkenbaar be
stuur en een herkenbare volksvertegenwoordiging. 
Maar of dat in de praktijk zo uitpakt .. ? Nu al is de 
raad de baas, en nu al volgt zij het college. Nu al kan 
de raad initiatieven indienen, kaders stellen, volks
vertegenwoordiger zijn. Het blijft moeilijk om met 

formele regels een bepaalde werkwijze af te dwin
gen. Veel van de voorsteilen die Elzinga doet, zijn 
zonder (grond)wetswijziging te realiseren. Rolop
vatting en positie Iaten zich niet aileen bepalen door 
regelgeving, maar ook door interpretatie. Zelfs als 
aile voorsteilen in praktijk worden gebracht, veran
dert er niets als politieke partijen en politici zelf niet 
ook veranderen. 

De commissie ziet het belang van de positie en 
inbreng van politieke partijen wei in, maar heeft zich 
daar met het voorstel voor een 'Vernieuwingsim
puls lokaal politiek stelsel' wat te makkelijk van af 
gemaakt. Het gaat om een 'vernieuwing van stijlen, 
werkwijzen en methodieken van politick en be
stuur' (p.449). Juist op dit punt weet de commissie 
haar verder zo uitvoerige teksten beknopt te hou
den. Het gaat om een meerjarig programma met een 
aantal concrete actiepunten en doelen'. Daarbij 
wordt slechts een concrete suggestie gedaan, en dan 
ook nog een slechte. Streven naar vermindering van 
het tijdsbeslag van het raadslidmaatschap is symp
toombestrijding. Het ligt niet voor de hand dat de 
dualisering leidt tot vee! meer ruimte in de agenda 
van raadsleden, hoogstens tot een anders ingevulde 
voile agenda, met meer afspraken buiten de deur. 
Goed raadswerk vreet tijd. Het ware daarom beter 
geweest de aandacht te richten op manieren om het 
raadslid te ondersteunen.s De politieke partijen 
hadden een rijkere lijst suggesties goed kunnen ge
bruiken. De commissie had bijvoorbeeld ook een 
ideaaltypische beschrijving kunnen geven van het 
raadslid en de wethouder. Oat zou een heldere 
schets voor het einddoel van de vernieuwingsvoor
steilen kunnen opleveren. Nu beperkt die beschrij
ving zich tot de rol van de burgemeester in het 
nieuwe model. Door de Vernieuwingsimpuls zo 
open te Iaten is het een zwakstroom-impuls gewor
den voor het partijpolitieke hart van de democratic, 
terwijl dat aileen met een forse stroomstoot weer 
tot kloppen kan worden gebracht. 

De impuls is een magere aanduiding om - als je 
dat al wil- de lokale democratie er via de politieke 
partijen weer bovenop te helpen. Maar toegegeven, 

I. Paginanurnmers verwijzen tenzij Wiardi Beckman Stichting/ Centrum voor Lokaal Bestuur, I 999· 
anders vermeld naar Staatscomrnissie voor Lokaal Bestuur, 2ooo (te 
Dualisme en lokale democratie, verschijnen) . 
Dualisme en lokale democratie, Alphen aan 3. Onderzoeksbijlage Dualisme en 
den Rijn: Sarnsom, 2ooo. lokale democratie, pp. 233 en 236. 

2. Zie voor een gedegener en 4-· Centrum voor Lokaal Bestuur, Lokaal 
gedrevener onderbouwing van deze "" ABC, Naar een Aantrekkelijk, Betrouwbaar 
stelling: Paul Frissen, SturinB en Publiek en CommunicatiifBestuur, Amsterdam: 
Domein,Jaarbericht 2000, Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting/ Centrum 

5. De voor de hand liggende suggestie 
om ondersteuning van de raad echt 
veilig te stellen door instellen van een 
aparte griffie voor de raad, of 
tenrninste een verplichte vergoeding 
voor &actieassistenten en een 
onderzoeksbudget wordt helaas niet 
gedaan. 
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wie de schoen past, trekke hem aan. Het zijn ook de 
politieke partijen zelf die, landelijk en lokaal, weinig 
besef en initiatiefhebben getoond om de zaken wer
kelijk anders aan te pakken. De harde constatering 
datmet name op lokaal niveau vee! politieke partijen 
zich in de praktijk hebben teruggetrokken in de rol 
van de klassieke kiesvereniging is terecht (p. 9 2). Lo
kale afdelingen houden met moeite het hoofd hoven 
water, gewesten kwijnen langzaam weg, de lande
lijke partijbureaus draaien, aile vernieuwingsvoor
stellen ten spijt, hun jaarlijkse congressen af. De 
partijen zelfkan een sterke interne gerichtheid wor
den verweten. De behoefte 

geven, te voorkomen dat mensen maatschappelijk 
gelsoleerd raken. 8 Een taak van de partijen is dan 
binden en verbinden, maar met respect voor de 
maatschappelijke varieteit! 

Dat vereist een partij die naar buiten durft te 
treden, flexibel is en inspeelt op verschillende be
langen. Hetis een persoonlijke wijze van politiek be
drijven, waarbij niet de partij maar het individu cen
traal staat. Waarbij de partij een verzameling is van 
verschillende individuen, met eigen stijlen en eigen 
netwerken. Daarbij kunnen de landelijke partijen, 
zoals Elzinga terecht constateert, het een en ander 

leren van het succes van 
aan verandering onder lo
kaal bestuurders zelf lijkt, 
blijkens een recente en
quete, zelfs af te nemen. 6 

Natuurlijk is er meer 
aan de hand. Ons politieke 
systeem is zo ingericht dat 
mensen niet mee hoeven te 
doen. (En daardoor kan bij
voorbeeld Bolkestein uit de 

Vreemd genoeg lijkt oak de crisis 

waarin politieke partijen zich 

bevinden een gezelschapsspel te 

worden voor enkele wetenschappers en 

de partijbesturen die commissie na 

commissie in het leven roepen om met 

nieuwe voorstellen te komen. 

lokale partijen (p.94). 
Personen winnen aan be
lang ten opzichte van de 
programma's. Lokaal be
stuurders die het volk ver
tegenwoordigen, niet door 
voor hen te spreken maar 
met hen te spreken. Een lo
kaal bestuurder met een 
eigen gezicht, die de bur-

!age opkomst concluderen 
dat men tevreden is en niets wil veranderen.) En 
mensen zijn vee! zakelijker geworden in hun opstel
lingjegens de overheid. Ze weten hun wegen we! te 
vinden, en roeren zich (pas) als er iets niet naar hun 
zin gaat. Uiteraard is het van belang dat de burgers 
zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving. 
En dat doen zij. Steeds weer blijkt uit studies dat de 
participatie van burgers niet afneemt, maar van 
vorm verandert. Hoewel opkomst en partijlidmaat
schap dalen, nemen vormen van participatie buiten 
de partijpolitiek al jaren in omvang toe.7 Maar onze 
representatieve democratie vereist we! een zekere 
legitimatie. 

Sombere scenario's? 
Daarvoor moeten we op zoek naar nieuwe vormen. 
Misschien is de toenemende politieke onverschillig
heid ook een gevolg van een dalende maatschappe
lijke samenhang. Daarbij kan het de taak van de poli
tiek zijn om maatschappelijke solidariteit vorm te 

gers van gezicht kent. Voor 
sociaal-democraten is dat natuurlijk nog niet zo een
voudig: hoe verhoudt een lokaal profiel zich tot lan
delijk PvdA-beleid en hoe verhoudt verscheiden
heid zich tot gelijkheidsdenken? 

Herhaaldelijk is de positie van politieke partijen 
geanalyseerd en zijn er vernieuwingsvoorstellen ge
daan.9 Vreemd genoeg lijkt ook de crisis waarin 
politieke partijen zich bevinden een gezelschapsspel 
te worden voor enkele wetenschappers en de partij
besturen die commissie na commissie in het Ieven 
roepen om met nieuwe voorstellen te komen. Veel 
van wat reeds ettelijke malen is opgeschreven ver
dient het om nu uitgevoerd te worden. Al is het soms 
hopen tegen beter weten in. Er zal meer werk moe
ten worden gemaakt van rekrutering, scouting, 
lokale profllering. Lokaal moeten meer gezichten 
van buiten de bestuurlijke incrowd op het toneel ver
schijnen. Ook zullen politici moeten beseffen dat 
het 'politieke speelveld' eerder buiten ligt dan bin-
nen. 

6. Raadsledenenquete Binnenlands 
Bestuur 1999, in: Binnenlands Bestuur 
2, 141I hooo . 

8. Centrum voor Lokaal Bestuur, Lokaal 
ABC, Naar een Aantrekkelijk, Betrouwbaar 
en Communicatiif Bestuur, Amsterdam: 

onder andere: Een partij om te kiezen 
(' 9 1), "De PvdA in verandering, een 
gevoel van urgentie" (' 94), Idee en 
beweging (' 94), In de buurt van de 
politiek (' 94), Ideeen personen en 
praktijken deel 1 (' 95) en dee] 2 (' 96), 
Nieuwe Rozen (97). 

7. Zie bijvoorbeeld het Sociaal en 
Cultureel Rapport 1998, H6, 7 en 17, 
zie ook Ruud Koole en Joop van 
Holsteyn in dit s 8<.P nurnmer. 

Wiardi Beckman Stichting/Centrum 
voor Lokaal Bestuur, 1999, pp. 1 1 en 
29. 
9. Binnen de PvdA onder meer en 
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Het is cynisch te moeten constateren dat uitein
delijk de echte omslag van de praktijk moet komen. 
Niet van de regels, maar van de lokaal bestuurders 
en de partijen. Strikt genomen was deze staats
commissie daar niet voor nodig geweest. Sterker 
nog, door de zeer summiere aanzet voor de 
'Vernieuwingsimpuls' gaat daar vooralsnog weinig 
dwingende kracht vanuit. 

Het rapport-Elzinga vormt ons inziens wei aan
leiding voor de politiek om daadwerkelijk een 
nieuwe rol te geven aan haar volksvertegenwoor
digers en organisatie. Het is goed dat er nu een 
stroomstootje door de lokale politiek gaat. Want tot 

nog toe hebben partijen helaas niet Iaten zien de 
lokale politiek (volgens Elzinga 'zo dood als een 
pier') te kunnen reanimeren. Hopelijk creeert het 
debat dat naar aanleiding van het rapport ontstaat 
daarvoor voldoende momentum binnen en buiten 
de wereld van bestuurders. Want anders worden de 
sombere scenario's - zoals het einde van de partijen 
op lokaal niveau - reeler dan we denken. 

ROOS VERMEIJ & VINCENT VAN STIPDONK 

Secretaris respectievelijk wetenschappelijk mede-
werker van het Centrum voor Lokaal Bestuur van 
de Wiardi Beckman StichtinB 
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Te veel mest, te veel be
strijdingsmiddelen, pro
blemen met dierenwelzijn, 
stankoverlast, verdroging 

Eennieuw 
maatschappelijk 
contract voor de 

landbouw 
dat met steeds minder 
ruimte steeds meer voedsel 
kon worden gerealiseerd. 

tegelijk met wateroverlast: 
Zo'n achtduizend jaar voor 
de jaartelling werd een 

het lijken allemaal de typi
sche symptomen van een 
landbouw die is doorgesla
gen en niet meer past in 
een moderne samenleving 
met een zeer hoge bevol
kingsdichtheid. Zijn die 
symptomen inderdaad on
vermijdbaar en is er geen 
plaats meer voor landbouw 
in het voile Nederland? 

RUDY RABBINGE 
begin gemaakt met de se
dentaire landbouw waar
door het areaal dat nodig 
was om een persoon te voe
den daalde van 1o-2o km 2 

in de jaag- en verzamelcul
tuur tot 1 km 2 • Gedurende 
duizenden jaren is aan pro
ductiviteitsverbetering ge
werkt en pas de laatste hon
derd jaar kwam dat proces 
in een enorme stroomver
snelling. 

Over de landbouw circuleren tal van 

misverstanden en vooroordelen . De landbouw zou 

niet meer passen in een moderne samenlevina if 
de landbouw is recordhouder milieuvervuilina. 
Hier wordt betooad dat momenteel optredende 

neaatieve qfecten niet onlosmakelijk met hooa
productieve landbouw verbonden zijn. Juist een 

ecoloaische en economische moderniserina van de 

Voor de beantwoording 
van die vragen kan niet sim
pel worden terugverwezen 

landbouw kan de basis bieden voor een nieuw 

maatschappelijk contract. 

naar het romantische beeld van de landbouw van de 
1 9e eeuw, toen er nog geen sprake was van kunst
mest, bestrijdingsmiddelen en natuurwetenschap
pelijke inzichten. De oplossing voor de negatieve 
effecten van de landbouw wordt vaak gezocht in 
een volledig tahoe op bepaalde hulpmiddelen 
zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. 
Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, die 
betrekking hebben op het beheer van water en 
nutrienten, ziekten- en plagenbestrijding en landge
bruik, worden weggewuifd als te technocratisch en 
ontoereikend. 

In dit artikel zal echter blijken dat juist een der
gelijke ecologische modernisering ons in staat stelt 
een hoog-productieve landbouw te combineren met 
ecologische en economische duurzaamheid. Er kan 
zo worden gewerkt aan een nieuw maatschappelijk 
contract van de landbouw die goed past in een wel
varende samenleving als de Nederlandse, sterker 
zelfs, daarvoor een voorwaarde schept. 

De aeschiedenis van de landbouw in voaelvlucht 

Reeds duizenden jaren heeft de mensheid landbouw 
bedreven volgens een constant historisch patroon 

In de twintigste eeuw 
deden zich in de landbouw van de gemdustriali
seerde wereld enorme veranderingen voor, die zich 
waarschijnlijk in een nog hoger tempo in de 2 1 ste 
eeuw in de ontwikkelingslanden zullen voordoen . 
De grond- en arbeidsproductiviteit stegen feno
menaal. De grondproductiviteit nam met een factor 
8- 1 o toe en de arbeidsproductiviteit met een factor 
1oo-2 o o . Tegen-intultief (omdat de productiviteit 
doorgaans afneemt bij een hogere inzet) steeg ook 
de productiviteit van verschillende inputfactoren 
zoals water en nutrienten. In het gemdustrialiseerde 
Westen is daarmee de tijd die nodig is om een per
soon, gedurende een heel jaar, met een goed dieet te 
voeden, dus met vrij veel dierlijke eiwitten, gedaald 
tot 7 s minuten. Het oppervlak dat nodig is bedraagt 
zo' n so o m 2 en dat steekt schril af tegen de 1 km 2 

van de halfnomadische sedentaire landbouw van 
duizenden jaren gel eden. 

Op dit moment vergt het schrale voedingspa
troon in India nog zo'n 300 mensuren en dat is ver
geleken met het vegetarische dieet in de Middeleeu
wen in West-Europa, zo'n soo mensuren, al min
der, maar zeer aanzienlijk vergeleken met het Wes
ten. De slash and burn landbouw vergde nog zo'n 
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1 2oo mensuren om een persoon te voeden. 
Kortom, de enorme stijging van de arbeids- en 
grondproductiviteit verklaart waarom met zo wei
rug grond en zo weinig mensen zo velen van een 
goed voedselpakket kunnen worden voorzien. De 
nu nog 2, s-3 procent van de beroepsbevolking in de 
landbouw in het Westen steekt schril afbij de so-6o 

procent van het begin van de 2 oste eeuw en de 

a) lntensiverinB van de landbouw is de belanarijkste oor
zaak van milieuproblemen en daar in jeite onlosmake
lijk mee verbonden. 

Intensivering van de landbouw heeft, dat valt niet te 
ontkennen, vee! milieuproblemen veroorzaakt. Te 
vee! mest, te veel kunstmest en eenzijdige aanpassing 
van de structuur van landinrichting heeft verontrei
niging van oppervlakte en grondwater veroorzaakt, 

So procent op dit moment 
in vele ontwikkelings
landen. 

De belangrijkste oorza
ken voor deze omwente
ling zijn een sterk doorge
voerde mechanisatie en een 

Het principe 'van de grond tot de 
mond', 'van zaadje tot karbonaadje', 

wordt al ruim toeaepast. 

landschappen aangetast en 
natuur vernield. 

Toch zijn die verschijn
selen niet onlosmakelijk 
met een hoog-productieve 
landbouw verbonden. In-

op natuurwetenschappelijke inzichten gebaseerde 
productiewijze waarbij plantenvoeding, plantenver
edeling en gewasbescherming zeer ingrijpende ver
anderingen ondergingen. Het inzetten van mest
stoffen, de benutting van biologische, preventieve 
en chemische gewasbescherming was aileen moge
lijk door een op kennis en inzichten gebaseerde ver
nieuwing. 

Die ecologische vernieuwing kan en moet ver
der worden voortgezet. Toepassing van productie
ecologische principes vindt evenwel nog maar in 
zeer bescheiden mate plaats. Als gevolg daarvan en 
van de totale 'ontkoppeling' van de burger (ook de 
plattelandsbevolking) van de primaire productie, en 
daarmee van de voorziening in primaire levensbe
hoeften, zijn vele vooroordelen ontstaan die de 
landbouw nu vaak in een kwaad daglicht stellen. 
Grote problemen als stank, mest, geluidsoverlast, 
milieubelasting en schending van het dierenwelzijn 
zijn daarmee niet ontkend. Maar ze zijn niet auto
matisch gekoppeld aan de moderne landbouw- inte
gendeel. 

Vijf vooroordelen over de landbouw 

Juist op landbouwgebied is het aantal vooroordelen 
en misverstanden ten aanzien van milieuproblemen 
talrijk. De anekdotes daarover zijn niet te tellen . 
Neem de man die zijn vrouw vraagt om geen Neder
landse tomaten te kopen omdat ze vol zitten met 'die 
verderfelijke genen die de wetenschap erin heeft ge
bracht'. Of de moeder die haar zoontje meedeelt dat 
die boeren 'maar doen' met hun kunstmest, wan
neer de geur van uitgereden mest de trein door een 
openstaand raam binnendringt. Ik inventariseer 
hieronder enkele van die vooroordelen en voorzie ze 
van een kort commentaar. 

tegendeel, een hoog-pro
ductieve landbouw kan door een intelligente toepas
sing van hulpmiddelen juist minder schadelijk zijn 
voor z'n omgeving dan een marginale of sub-opti
male. Oat kan niet door domweg zuinig te zijn of 
terug te gaan naar een lokale landbouw zonder hulp
middelen, omdat zo het milieu niet wordt gediend 
en de voedselvoorziening in gevaar wordt gebracht. 

De kansen om met veel minder hulpmiddelen 
toch een goed resultaat te boeken worden gelllus
treerd in de stu die 'Grond voor keuzen' van dew R R 

(1992). De Europese landbouw kan met Io tot 2o 
procent van de huidige gewasbeschermingsmidde
len op een 3 o procent kleiner areaal een minstens zo 
hoge productie realiseren. 

Sedert de publikatie van deze WRR toekomst
verkenning, die uitdrukkelijk niet beoogde een toe
komst voorspelling te zijn, is er doorgegaan met de 
productiviteitsstijgingen en zijn de argumenten om 
tot een structurele herijking van het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid te komen aileen maar toege
nomen. Het grondgebruik is daarbij een van de be
langrijkste drijvende krachten. Wordt dat niet aan
gepast, dan wordt een suboptimale landbouw in 
teelttechnische, milieutechnische, maar ook in so
dale en bedrijfseconomische zin geaccepteerd. 

b) Bossen vormen de aroene lonaen van de wereld: land-
bouw draaat daar nauwelijks toe bij. 

Boss en vormen zogenaamde 'climaxvegetaties'; dat 
wil zeggen dat ze, als ze enige ouderdom bezitten, 
nog maar weinig extra co 2 'vastleggen'. Oat is bij 
snel groeiende gewassen veel hoger: een bos produ
ceert enige honderden, een akker enige duizenden 
kg droge stof per ha per jaar. Oat wordt veroorzaakt 
door de grote hoeveelheid onderhoud die nodig is in 
een climaxvegetatie. 
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Een grasvegetatie legt daarom vee! meer koolstof 
vast, mede door de aangroei van humus, met name 
in gematigde klimaatsgebieden . Oat neemt niet weg 
dat in bossen en dus ook in tropisch regenwoud zeer 
vee! koolstofligt opgeslagen. 

c) Moderniserin9 van de landbouw aaat altijd met een 
'ont-ecoloaiserina' van productiewijzen en productie

technieken aepaard. 
Modernisering van de landbouw kan via de inzet van 
ecologische principes en de benutting van fysiologi
sche kennis, milieutechnisch grotere verbeteringen 
brengen. Oat wordt zowel in de niet grondgebonden 
landbouw in kassen, als in de hoogproductieve pre
cisie- en gemtegreerde landbouw in het open veld 
gedemonstreerd. In een proefbedrijf als de Marke in 
Oost-Nederland slaagt men erin eenzelfde melk
productie per hate realiseren met een fractie van de 
uitstoot aan nitraat. In een proefbedrijf als de Min

derhoudhoeve in Oost-Flevoland is dit nog indruk
wekkender. In dit gemengde bedrijfis de nitraat-uit
stoot nu a! vee! minder dan die de Europese nitraat
richtlijn als norm voor 2oos hanteert. Oat wordt 
veroorzaakt door herkoppeling van dierlijke en 
plantaardige productie, aanpassing van het dieet, fij
nregeling van de bemesting van de gewassen en een 
optimale rotatie met gebruikmaking van groenbe
mesters. 

d) Bioloaische landbouw is in jeite de eni9e niet-milieu-
belastende landbouw. 

Biologische landbouw maakt will ens en wetens geen 
gebruik van een aantal externe inputs zoals kunst
mest en is daardoor altijd minder productief. De uit
stoot van stoffen is laag, doch niet afwezig en het 
blijkt met name onder omstandigheden van ziekte 
nodig schadelijke hulpmiddelen te gebruiken. Ook 
gaat het soms overdadig gebruik van dierlijke mest 
gepaard met uitstoot naar grondwater en Iucht. Per 
eenheid product wordt daardoor meer vervuild dan 
in de geavanceerde gemtegreerde landbouw. Er zijn 
wei andere, culturele redenen voor een biologische 
landbouw. Die moeten echter niet verward worden 
met een optimale bijdrage aan de bestrijding van mi
lieuproblemen. 

e) Dierenwelzijn is in de ifaelopen decennia alleen maar 

verslechterd. 

Als gevolg van maatschappelijke druk, nieuwe tech
nologieen en bedrijfseconomische hervormingen 
zijn de levensomstandigheden van dieren in de vee-

houderij doorgaans verbeterd. Daarmee is niet ge
zegd dat dit niet nog vee! beter kan en moet, maar 
wordt wei de romantiek van scharrelkip en scharrel
varken gerelativeerd. 

Naar een aedifferentieerd landbouwbeleid 
Genoemde vooroordelen worden mede gevoed 
door de ontwikkelingen die de landbouw de afgelo
pen decennia heeft doorgemaakt. Die ontwikkelin
gen betreffen: stijging van de arbeids- en grondpro
ductiviteit; verbreding van doelstellingen voor land
bouw en landgebruik; sterke toename van het be
lang van de niet-grondgebonden landbouw; stren
gere maatschappelijke randvoorwaarden aan de pro
ductiewijze, met name gericht op het dierenwelzijn . 
Deze zogenaamde megatrends bepalen tezamen de 
totale verandering van de maatschappelijke positie 
van de landbouw en het grondgebruik. 

De maatschappelijke eisen aan de landbouw 
nemen steeds sterker toe. De aanvankelijke reactie 
vanuit de landbouw van bagatelliseren en relativeren 
is gebleken contraproductief te zijn . Daarom is de 
landbouw steeds actiever bezig om orde op zaken te 
stellen en nieuwe, maatschappelijk acceptabele pro
ductiewijzen en producten te ontwikkelen. De land
bouw vernieuwt z'n maatschappelijke contract. Oat 
is niet primair een zaak van de overheid, maar van de 
producenten en de toeleverende en afnemende in
dustrie. Het ketendenken is zich a! steeds meer aan 
het ontwikkelen in de agrarische sector; het principe 
'van de grand tot de mond', 'van zaadje tot karbo
naadje', wordt a! ruim toegepast. 

Voor een toekomstig landbouwbeleid is het zaak 
vee! preciezer aan te geven waartoe en waarom welk 
beleid voor welke categorie moet worden gevoerd. 
Daarbij kunnen drie categorieen worden onder
scheiden: 

- de niet-grondgebonden landbouw, zoals de 
glastuinbouw, de champignonteelt en de in ten
sieve veehouderij 
- de grondgebonden, hoog-productieve vor
men van tuinbouw, zoals bomenteelt, groent
eteelt en bollenteelt 
- de grondgebonden landbouw, de akkerbouw, 
de melkveehouderij en de gemengde bedrijvig
heid. 

Voor de eerste categorie moet er sprake zijn van een 
stringent systeem van milieu- en ruimtelijke orde
ningseisen. Het betreft in feite agrarische bedrijfs
terreinen die een maximale ontplooiingsmogelijk
heid moeten krijgen, maar binnen door overheid en 
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bedrijfsleven goed te omschrijven en acceptabele 
randvoorwaarden. Best Technical Means moet daarbij 
als beginsel gelden. De mogelijkheden daartoe zijn 
er zeker en de innovatieve kracht van deze vorm van 
bedrijvigheid is zeer groat. Het moet mogelijk zijn 
juist voor de niet grondgebonden landbouw via een 
innovatie-impuls het maatschappelijk contract te 
vernieuwen. Twijfels blijven nog bestaan voor de in
tensieve veehouderij zoals de varkenshouderij en de 
pluimveehouderij . De maatschappelijke druk is 
groot. Vernieuwende elementen in deze sector heb
ben veel te bieden, maar krijgen nog onvoldoende 
kans omdat de impasse door het echec van de her
structureringswet eerst moet worden doorbroken. 

Voor de tweede categorie is het van belang dat de 
oplossing vaak niet op bedrijfsniveau is te vinden. 
Door verbeteringen in de bedrijfsvoering wordt op 
zichzelf een veel betere rnilieuprestatie geleverd. 

naar voorschriften van het aantal Groot Vee Eenhe
den per ha, doch een veel gerichter bedrijfsvoering 
in combinatie met gestructureerde samenwerking 
met de plantaardige productie op hetzelfde bedrijf 
of een bedrijf in de directe omgeving. Op die manier 
kan een grote efficientiewinst worden geboekt, 
waardoor rnilieuproblemen zoals het mineralen
overschot verdwijnen. 

Boer en natuurbeschermer 

De bijdrage die de melkveehouderij Ievert aan het 
publieke goed 'landschap' kan niet of nauwelijks di
rect worden betaald, doch client het resultaat te zijn 
van een goede bedrijfsgrootte en bedrijfsstructuur. 
Op een aantal plaatsen waar de behoefte aan pu
blieke goederen als landschap en natuur om speciale 
activiteiten van de boer vraagt, is honorering vanuit 
de publieke rniddelen structured noodzakelijk. 

Voorbeelden van biologi
sche en ge!ntegreerde pro
ductiebedrijven tonen dit 
aan. Maar aileen door inno-
vaties op systeemniveau 
waarbij ook het landgebruik 
in rekening wordt gebracht 
is echte vooruitgang te hoe-

Een teruaaana in areaal voor de 

arondaebonden landbouw, zowel 

akkerbouw als melkveehouderij, 

Dergelijke multifunctiona
liteit zal zich echter tot een 
klein deel van het areaal 
(< 2o procent) moeten be
perken, om voiledige sub
sidieafhankelijkheid en te 
grote subsidiestromen te 

lijkt onontkoombaar. 

ken. Oat impliceert het gebruiken van ruilgronden, 
dat wil zeggen: rninder frequent dezelfde teelt op de
zelfde grond. Met name voor de boilenteelt en ook 
andere hoogwaardige grondintensieve teelten in 
groente- en sierteelt biedt dit perspectief. Een indivi
duele producent is beperkt in zijn mogelijkheden 
voor systeerninnovatie. Een faciliterende overheid en 
een actieve bedrijfstak zijn daarom belangrijke voor
waarden voor een dergelijke vernieuwing. Op zo'n 
taak, die afwijkt van haar regelgevende en corrige
rende rol, is de overheid nog weinig ingesteld . 

De derde categorie is het meest bepalend voor 
het aanzien van het buitengebied. Het betreft de 
grondgebonden landbouw die de inrichting en aan
kleding van het platteland voor een belangrijk deel 
bepaalt. Door rniddel van ruimtelijk beleid en rni
lieubeleid, zoals het mineralen-aangiftesysteem 
( M 1 N As), zijn belangrijke stappen gezet om tot een 
vernieuwing van dit buitengebied te komen. De ko
mende jaren zuilen de veranderingen evenwel aan
merkelijk groter zijn dan in het recente verleden. 

De melkveehouderij zal geconfronteerd worden 
met de afbouw van het quoteringssysteem en zal de 
voile omvang van het mineralenbeleid over zich 
heen krijgen. De oplossing is dan niet een terugkeer 

voorkomen. 
Een teruggang in areaal voor de grondgebonden 

landbouw, zowel akkerbouw (die het vooral van di
versificatie moet hebben) als melkveehouderij, lijkt 
onontkoombaar. Met name in rnilieugevoelige ge
bieden met relatief weinig landbouwkundig per
spectief zal men moeten werken in de richting van 
natuur, bos en recreatie, De groene alliantie tussen 
boer en natuurbeschermer komt al tot ontwikkeling 
en is naar aile waarschijnlijkheid de beste garantie 
voor een vernieuwing van het maatschappelijk con
tract van deze bedrijfstakken. 

Ook hier kan de overheid via een al te voorschrij
vend en regulerend beleid de ontwikkeling frustre
ren. Procesmanagement en stimulering en bevorde
ring van de dynamiek moeten voor de broodnodige 
verandering zorgen. Aileen als we daarin slagen zal 
de Nederlandse land- en tuinbouw in de komende 
decennia weer een sector zijn waarop een ieder trots 
kan zijn - productief, divers en een belangrijk leve
rancier van de publieke goederen. 

RUDY RABBINGE 

Hooaleraar Plantaardiae Productiesystemen aan 

Waaeninaen Universiteit en lid van de Eerste Kamer 

voor de Partij van de Arbeid 
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Het ledent~ van polltieke 
partijen is de laatste decen
nia sterk gedaald. Terwijl in 
de jaren vijftig nog I 0 a I 5 
procent van de kiezers te
vens partijlid was, was dat 
in 1999 minder dan 3 pro-

Wie zijn 
eigenlijk de 
leden van de 

PvdA? 
met een retorische vraag 
vol zorg: 'Is het wei zo ge
ruststellend dat partijen 
hun !eden verliezen, hun 
ideeen loslaten, losraken 
uit een bredere sociale be-

Een onderzoek 

cent. Alle grote partijen 
weging, steeds minder kie
zers motiveren, en dan 

hebben met ledenverlies te 
kampen. Bij de PvdA stond 
de teller eind november 
1999 stil op 6 1.ooo !eden, 
terwijl dat twintig jaar eer
der op I 2 I . 2 7 4 en eind 
1958 op I37 ·778 was. 
Slechts bij enkele in electo
raal opzicht kleinere par
tijen is het ledental stabiel 
of zelfs groeiende. Van de 
vijf partijen met de meeste 
kamerzetels heeft het coA 
het grootste ledental 
(82.ooo aan het eind van 
1999), gevolgd door de 

JOOP VAN HOLSTEYN & 
toch een ijzeren greep be
houden op de politiek?' 3 

Dergelijke constateringen 
geven ook aan dat het le
denverlies geen gelsoleerd 
verschijnsel is. Het hele 
functioneren van partijen is 
in het geding, zij het dat aan 
hun voortbestaan door The 

Economist nog niet wordt 
getwijfeld. 

RUUD KOOLE 

Er is sprake van een zorawekkende achteruitaana 
van het ledental van de politieke partijen. 

Krap 2% van de kiezers is partijlid. De vraa9 

naar het waarom van het partijlidmaatschap is 

echter zelden aesteld. Waarom is men ooit lid 

aeworden en dat aebleven? Wat drijft die almaar 

slinkende aroep om zich politiek te enaaaeren cj' 
politiek actiif te zijn? Deze bijdraae, die steunt 

op een Leids onderzoek onder partijleden, stelt de 

In de wetenschappe
lijke literatuur wordt even
min aan het voortbestaan 
van polltieke partijen ge
twijfeld, maar wordt wei a! 

partijaenoten aan u voor. 

PvdA, de vvo (49.ooo), GroenLinks (I 3.855) en 
o66 (12.027).' 

De achteruitgang van het ledental wordt nogal 
eens gebruikt om er de neergang van de partijen in 
het algemeen mee te illustreren of zelfs te bewijzen. 
Door het geringe ledental zou het vermogen van 
partijen om burgers in het politieke systeem te inte
greren afnemen en belangrijke functies van politieke 
partijen zouden aan erosie onderhevig zijn. Minister 
Peper sprak in zijn geruchtmakende essay Op zoek 
naar samenhana en richtinB over een 'dreigende mar
ginalisering van de politieke partijen'. En: 'Politieke 
partijen zitten ( ... )in ernstige problem en: in leden
tallen, in participatie van die !eden en in de kwaliteit 
van kernfuncties in de sfeer van mobilisering, recru
tering en programmering.' 2 Het betreft hier overi
gens geen typisch Nederlands probleem. The Econo
mist sloot recentelijk een artikel over de ontwikke
ling van politieke partijen in de westerse wereld af 

decennia lang gesproken over grondige veranderin
gen in hun karakter. N iet Ianger manifesteren zi j zich 
als massa-integratie partijen waarvan vele kiezers 
welhaast vanzelfsprekend voor het Ieven lid zijn, 
maar zij ontwikkelen zich in de richting van catch-all 

parties, electoraal-professionele partijen, moderne 
kaderpartijen, kartelpartijen, en wat dies meer zij. 4 

Deze typen partijen verschillen in bepaalde opzich
ten van elkaar, maar hebben gemeen dat zij aile be
trekkelijk weinig !eden hebben, die bovendien te 
maken hebben met een tamelijk gecentraliseerde 
besluitvormingsstructuur in de partij. Nu kan men 
ook bij het 'massale' karakter van partijen in het ver
leden vraagtekens zetten, zeker in Nederland, waar 
gerniddeld niet vee! meer dan I o procent der kiezers 
lid was van een partij . Maar een feit is dat in verhou
ding tot het totaal aantal kiesgerechtigden, en sinds 
het midden van de jaren tachtig ook in absolute zin, 
de partijleden een steeds kleinere groep zijn gaan 
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vormen.S Dit is problematisch, omdat de stelling 
dat partijen leden nodig hebben voor de inkomsten, 
als recruteringsreservoir voor politieke functiona
rissen en om de organisatie van de partij zelf draai

ende te houden, voor deN ederlandse partijen in het 
algemeen nog immer op gaat. 

Er is echter ook een andere situatie denkbaar. 
Daarin zoeken partijen hun kandidaten vooral bui
ten de (actieve) !eden en verkrijgen zij hun geld op 
een andere manier dan door contributies en giften 
van leden, bijvoorbeeld van de overheid of andere 
geldschieters. In dat geval zouden partijen aileen 
leden nodig hebben voor het draaiende houdende 
van het eigen apparaat. De Nederlandse politieke 
partijen willen een dergelijke situatie voorkomen. 
Bij de parlementaire behandeling van de wet Subsi
diering Politieke Partijen, die in het voorjaar van 
I 999 door de Eerste Kamer is aanvaard en waarbij 
de overheidssubsidie aan partijen tegelijkertijd met 
2~ procent werd verhoogd, spraken de meeste ver
tegenwoordigers zich uit tegen een al te grote fman
ciele afhankelijkheid van de overheid. 6 En het me
rendeel van de inkomsten van partijen en hun ne
veninstellingen komt inderdaad nog steeds van de 
partijen zelf.7 Partijen doen daarnaast pogingen 
mensen buiten het actieve partijkader te overtuigen 
een plaats op de kandidatenlijst in te nemen, zij het 
dat verreweg de meeste kandidaten nog altijd wor
den gevonden onder partijleden. Bovendien willen 
partijen zich graag presenteren als open en demo
cratisch. Een dalend ledental maakt het evenwel 
moeilijker dat beeld met voldoende overtuiging in 
stand te houden. 

Evenals andere partijen maakt de PvdA zich seri
euze zorgen om het geringe ledental. De partij wil 
dan ook 'de komende jaren vee! energie steken in 
werving, scouting, en opleiding van leden.' 8 Dat 
moet resulteren in I 5. ooo nieuwe !eden in de pe
riode I999-2oo2 . Leden van de PvdA wordt sinds 
het najaar van I 999 ook de mogelijkheid geboden 
om, behalve in de traditionele afdelingen en gewes
ten, te participeren in themagebonden 'kenniscen
tra', waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen. 
'Denk mee. Praat mee', luidt bijvoorbeeld de op
roep van het lid van het Dagelijks Bestuur Ruud 
Vreeman, 'Het kost u niets. Behalve tijd.'9 Boven
dien bestaat het voornemen om te experimenteren 
met alternatieve wijzen van ledenraadpleging, bij
voorbeeld in de vorm van 'elektronische communi
catie en meningsvorming binnen de partij'. De 
nieuwe initiatieven zijn mede bedoeld om (nieuwe) 
!eden te motiveren actief te worden in de partij. 
Daar is een reden voor: 'De keuze om lid (en actief) 
te worden van (in) een politieke partij is tegenwoor
dig niet meer vanzelfsprekend. Het aanbod van an
dere organisaties is enorm. Het gevolg is dat goede 
en originele communicatie steeds belangrijker 
wordt.' 

Ondanks het gebrek aan vanzelfsprekendheid 
van een partijlidmaatschap zijn momenteel zoals ge
zegd ongeveer 6o.ooo mensen lid van de PvdA, vol
doende om de Kuip of Arena goed vol te krijgen.ln
dien het waar is dat partijen minder ideologisch zijn 
geworden en/ of los geraakt zijn uit een bred ere· so
dale beweging, zoals in het citaat van The Economist 

wordt aangegeven, en indien de concurrentie van 

1 . Zie voor een overzicht van 
ledentallen de website van het 
Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen www.ub.rug.nlldnpp 
alsmede R.A. Koole, 'Politieke 
partijen', in: H. Daalder e. a. (red.), 
Compendium voor politiek en samenlevina in 
Nederland. Alphen aan den Rijn: 
Samsom, 1999: A11oo. 
2. B. Peper, 'Op zoek naar samenhang 
en richting. Een essay over de 
veranderende verhoudingen tussen 
overheid en samenleving', in: Socialisme 
&_Democratie, r;6l9, 1999, p.400. 
3. De vertaling van het artikel is 
gepubliceerd in lntermediair, 3S I 33, 

1999' P· 29, JI, 33· 

Political Parties and Political Development. 
Princeton: Princeton University Press, 
1966, 177-2oo; A. Panebianco, Political 
Parties: Oraanization and Power . 
Cambridge: Cambridge University 
Press, 1988; R.A. Koole, De opkomst van 
de mod erne kaderpartij: veranderende 
partijoraanisatie in Nederland 1960-1999. 
Utrecht: Het Spectrum, 1992; R.S. 
Katz and P. Mair, 'Changing Models of 
Party Organizations: The Emergence of 
the Cartel Party', in: Party Politics, r I r, 
1995, r;-28; A. Krouwel, The Catch-All 
Party in Western Europe: A Study in Arrested 
Development. s.l., s.n ., 1999. 

ledenaanhang zijn gekomen om de 
kiezers te bereiken (televisie), is een 
vraag die wij hier onbeantwoord zullen 
Iaten. 
6. Handelinaen Eerste Kamer, 25704, 11 
mei 1999. 
7. Oat geldt ook nog na de genoemde 
verhoging van 2 r; procent; vgl. 
R.A . Koole, 'Ledenpartijen of 
staatspartijen', in: G. Voerman (red.), 
jaarboek 1996 Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen. Groningen: 
Rijksuniversiteit GroningeniDNPP, 
1997, pp.rr;6-r82. 
8. Nieuwe uitdaainaen. PvdA-werkplan 
1999-2oo r, 30 september 1999. 
Volgende citaten in deze alinea zijn, 
tenzij anders is aangegeven, aan deze 
nota ontleend. 

4- Vgl. 0. Kirchheimer, 'The 
Transformation of the Western 
European Party Systems', in: J. 
LaPalombara and M. Weiner (eds.), 

r;. Of dit nu in aile opzichten een 
neergang voor partijen betekent of 
veeleer een adequate aanpassing van 
partijen aan een danig verander( en )de 
omgeving, omdat er bijvoorbeeld 
andere middelen dan een massale 

9. Advertentie over de kenniscentra in 
Het Parool, 2o november 1999. 
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andere organisaties, zoals de PvdA zelf vermoedt, 
groat is, waarom zijn er dan tach nog mensen die lid 
zijn van politieke partijen? Die mensen zijn in een 
meer of minder recent verleden lid geworden en 
hebben tot op de dag van vandaag blijkbaar niet de 
behoefte gehad dit partijlidmaatschap te beeindi
gen. Voor partijen die niet aileen nieuwe !eden wil
len werven, maar zeker ook bestaande !eden zullen 
willen behouden, is een antwoord op de vraag naar 
het waarom van het partijlidmaatschap van groat ge
wicht. Over de motieven waarom deze mensen 
( ooit) lid zijn geworden en zijn gebleven hestand tot 
dusver echter weinig informatie . 10 In het voorjaar 
van I9 9 9 is mede om deze red en een onderzoek ge
houden onder !eden van onder andere de PvdA, in 
het bijzonder betrekking hebbend op vragen naar de 
recrutering en motivering van partijleden (zie voor 
enige uitleg over de opzet en uitvoering van dit on-
derzoek pagina I o 3). I 

In dit artikel wordt een eerste verslag gedaan van 
enkele resultaten van dit onderzoek, toegespitst op 
de PvdA. Wie zijn eigenlijk de !eden van de PvdA, 
wat is hun achtergrond gelet op kenmerken als op
leiding, sexe of godsdienst en gelet op enkele brede 
waardenorientaties zoals in termen van links-rechts 
en (post)materialisme? Waarom zijn zij ooit lid ge
worden en dat gebleven? Hoe waarderen zij het hui
dige functioneren van de partij ( op afdelingsniveau)? 
En wat denken zij van nieuwe vormen van partijor
ganisatie, zoals themagerichte participatie of digi
tale afdelingen? 

Even voorstellen: partijaenoten 

Wie zijn de !eden van de PvdA? Op basis van het le
denonderzoek kan een schets van de PvdA-leden 
worden gegeven. Wij beginnen met enkele achter
grondgegevens (zie tabel I) en kunnen ten eerste 
vaststellen dat partijpolitiek nog altijd in hoge mate 
een mannenzaak is : van de !eden van de PvdA blijkt 
ongeveer tweederde deel van het mannelijk geslacht 
te zijn. Het lid zijn van een partij is weliswaar een 
conventionele vorm van politieke participatie, 
waaraan vrouwen in de jaren zestig en zeventig een 

deel van hun achterstand op mannen hebben ingelo
pen, 1 1 maar onder PvdA -I eden vormen vrouwen te
genwoordig nog een relatief even grate minderheid 
als halverwege de jaren tachtig. 1 2 Een toename van 
het aandeel vrouwen valt sinds die tijd niet te con
stateren. Bij de vvo en vooral het CDA vormen de 
vrouwen in 1999 eveneens een minderheid, en ook 
bij die partijen komt het huidige beeld overeen met 
dat van vijftien jaar geleden. Van de onderzochte 
partijen is de uitzondering op de regel van manne
lijke oververtegenwoordiging te vinden bij o66, 
waar vrouwen en mannen anna 1 999 in min of meer 
gelijke mate onder de !eden aanwezig blijken te zijn; 
de in I 9 8 6 nog duidelijk aanwezige ( cijfermatige) 
dominantie van de mannen lijkt bij deze partij ver
dwenen te zijn. 

Bij de beschrijving van het onderzoek is reeds ge
opperd, dat de nonrespons vooral oudere, minder 
hoog opgeleide led en zou kunnen betreffen . Als we 
kijken naar de leeftijdsopbouw van de !eden van de 
PvdA, zien we desalniettemin dat een groat dee! van 
de led en een tach wei respectabele leeftijd bezit: een 
kwart van de PvdA' ers is voor 1 9 35 geboren. In 
totaal ongeveer drie kwart van de responderende 
PvdA' ers is van voor I9 s s. Het aantal jongere par
tijleden is in verhouding schaars: minder dan 1 o pro
cent van de PvdA'ers is van na I965, en in ons on
derzoek troffen we slechts enkelen aan die in 1 9 7 s of 
later zijn geboren. In het onderzoek onder PvdA
leden van 1 9 8 6 bleek 6 pro cent dertig jaar of jonger 
te zijn, in I999 is 8 procent 34 jaar of jonger. Van de 
PvdA-leden in 1986 was 45 procent s I jaar of 
ouder; in I999 was 43 procent van het PvdA-leden
bestand H jaar of ouder (geboren voor I9H). Hoe
wei de gegevens niet exact vergelijkbaar zijn, Iaten 
zij een conclusie dat er de laatste jaren sprake is van 
een forse vergrijzing niet toe . Overigens wijkt de 
leeftijdsopbouw van de PvdA in I999 niet zo sterk af 
van die bij de andere drie partij en. De vvo en vooral 
het CDA lijken een wat grijzer ledenbestand te ken
nen dan de PvdA, terwijl onder de I eden van D 66 
een relatief groat aantal jongeren wordt aangetrof
fen . 

10. Zie echter M.L. Zielonka-Goei en 
R. Hillebrand, 'De achterban van 
parlementariers', in: R.A. Koole (red.), 
Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen 1987. Groningen: 

de partij: lidmaatschap en participatie', 
in: G. Voerman (red.),Jaarboek 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen 1989. Groningen: 

mannen in Nederland, 1918-1988. 
's-Gravenhage, Sdu, 1989, p. 74· 
12 . M.L. Zielonka-Goei en R. 
Hillebrand , a. w., p. 1 2 1 . Ook andere 
gegevens van het ledenonderzoek van 
midden jaren tachtig ( 1986) zijn uit 
deze publicatie afkomstig. 

R.ijksuniversiteit Groningen/ D N P P , 

1988, pp.116-1 37; R. Hillebrand en 
M.L. Zielonka-Goei, 'In het belang van 

Rijksuniversiteit Groningen / DN PP, 

1990, pp.92- 112. 
11. Vgl. o.a. M. Leijenaar, De aeschade 
heerlijkheid. Politiek aedraa van vrouwen en 
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Tabel1 Enkele achtergrondkenmerken van partijleden 
van PvdA, v vD, c DA enD 66 

Partijleden van PvdA WD CDA 066 

geslacht 
·man 64 69 76 52 
• vrouw 36 31 25 48 
totaal 100% 100% 100% 100% 
N= 723 631 587 902 

geboortejaar 
• voor 1935 25 35 43 10 
• 1935-1944 18 20 25 18 
• 1945-1954 32 24 20 30 
• 1955-1964 16 13 8 20 
• 1965-1974 7 7 4 19 
• 1975 en later 0 2 
totaal 99% 100% 100% 99% . 
N= 721 628 585 900 

hoogste genoten opleiding 
• lagere school 4 6 0 
• lbo,leao, hh.school 8 2 10 
- mulo,mavo 10 9 14 
. havo, mbo, 3-j. hbs 14 19 23 8 
• vwo,gymn., S-j.hbs 5 IS 9 6 
· hbo, universiteit 58 55 36 82 
totaal 99% 101% 100% 100% 
N= 720 627 575 897 

subjectieve sodale klasse 
· hogere klasse 10 22 9 14 
• hogere middenklasse 33 48 32 55 
• gewone middenklasse 36 29 51 28 
• hogere arbeidersklasse 8 3 2 
• gewone arbeidersklasse 14 0 5 I 
totaal 101% 100% 100% 100% 
N= 673 592 551 833 

religie 
-geen 64 48 59 
• roomskatholiek 8 18 45 IS 
• Nederlands hervormd 12 23 20 9 
• gereformeerd 2 I 32 
. anders 14 10 IS 
totaal 100% 100% 101% 101% 
N= 710 622 585 888 

meest gelezen VK(44%) NRC (39%) Trouw (28%) NRC (46%) 
landelijke kranten NRC (20%) Telegr. (37%) NRC ( 13%) VK(36%) 

grootste groep lid van VARA (48%) AVRO (27%) NCRV (42%) VPRO (40%) 
VPRO (32%) TROS (8%) KR0(26%) VARA(II%} 

Bron: Partijledenonderzoek Leiden 1999 

1 3. Bij deze vraag bleken meer partij 
leden niet in staat of (vooral) bereid een 
antwoord te geven dan bij andere 

Politiek is, waar het het partijlidmaatschap betreft, 
niet aileen voornamelijk een mannenzaak, maar in 
toenemende mate ook een zaak van hoogopgelei
den, van academici. Terwijl in I 9 8) een ruime min· 
derheid van ongeveer 40 procent een dergelijke op· 
Ieiding had genoten, blijkt in 1999 een ruime meer
derheid van bijna 6o procent der responderende 
PvdA -I eden een hogere school of universiteit te heb
ben doorlopen. We zien voor I 999 een vergelijkbaar 
beeld onder de leden van de vvo, terwijl onder 
o66 'ers zelfs vier op elke vijfleden zo'n hoge oplei
ding hebben genoten. Slechts het CDA kent op dit 
punt een minder eenzijdig patroon en telt relatief 
meer leden in de diverse naar opleidingsniveau on
derscheiden categorieen. Onder coA'ers heeft een 
minderheid vwo, gymnasium, of de vijfjarige hbs af
gerond of nog verder 'doorgeleerd'. Hierbij kan 
worden aangetekend dat dit beeld past bij dat van de 
leeftijdsopbouw van de partijleden: een hogere leef
tijd gaat immers ( ook in ons onderzoek) over het ge· 
heel genomen samen met een lagere opleiding. 

Als ruwe aanwijzing voor de sociale positie die 
partijleden innemen, is hen de volgende vraag voor
gelegd: 'Er wordt weleens gesproken over het be
staan van verschillende sociale groepen of klassen. 
Als u uzelf tot een klasse zou moeten rekenen, welke 
is dat dan?' 1 3 Van de PvdA -I eden gaf ongeveer een 
vijfde aan zich te rekenen tot de hogere of gewone 
arbeidersklasse. Daarmee is de PvdA althans verge· 
leken met de andere drie partijen toch nog enigszins 
een arbeiderspartij, gezien het feit dat in die partijen 
het aandeel van 'arbeiders' (nog) geringer blijkt te 
zijn. Vergeleken met de situatie in 1986, toen bijna 
tweemaal zoveel PvdA-leden zich tot de hogere of 
gewone arbeidersklasse rekenden (4o procent), is 
het 'arbeiderskarakter' van de PvdA echter bedui
dend fletser geworden. Van aile in 1999 onder
zochte partijen rekent overigens een (zeer) ruime 
meerderheid zich tot de hogere of gewone midden
klasse. Onder v v o' ers rekent de helft zich tot de ho
gere middenklasse en nog eens een vijfde dee! der 
leden zich tot de hogere klasse. 

Wat de religieuze gezindte van de partijleden be
treft, zien we een duidelijk maar weinig verrassend 
verschil tussen PvdA, vvo en o66 enerzijds en CDA 
anderzijds. Van de PvdA'ers zegt ongeveer twee
derde deel zich niet tot een bepaalde godsdienst of 

vragen: vergelijk de N, het absolute 
aantal personen die een antwoord gaven, 
voor de verschillende vragen. 
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levensbeschouwelijke groepering te rekenen. Rond 
tien procent is hervormd of roomskatholiek, en ge
reformeerde PvdA-leden komen zelden voor. 1 4 

Vergeleken met de PvdA telt de v v D wat meer gelo
vige partijleden en komt het beeld voor D 66 min of 
meer overeen, zij het dat deze partij iets meer ka
tholieke leden telt dan de PvdA. Leden van het CDA 

rekenen zich vrijwel zonder uitzondering tot een 
der drie van oudsher religieuze hoofdstromen in 
Nederland. 

Tabel2 Leden van PvdA, v VD, c DA enD 66 

Niet aileen wat hun religieuze achtergrond be
treft zien we verschillen tussen partijleden, dat geldt 
in vergelijkbare mate voor de krant die men leest 1 >en 
de omroep waarvan men lid is. PvdA'ers lezen met 
name deVolkskrant en het NRC Handelsblad, bladen die in 
een niet zo heel ver verleden tot het katholieke re
spectievelijk liberale en dus 'vijandige' politieke 
kamp behoorden, en zijn lid van de VARA en/of 
VPRO. Onder vvo'ers zijn de meestgelezen kranten 
NRc en DeTelearacif, terwijl AVRO en TROS er de groot
ste omroepen zijn. Voor het CDA is het religieuze ge
halte van het ledenbestand terug te vinden in een der 
meest gelezen bladen en in de geprefereerde omroe
pen: Trouwen NRC, N CRY en KRO. D 66' ers, ten slotte, 
lijken wat mediagebruik betreft op PvdA' ers, al 
wordt de NRC meer gelezen dan de Volkskrant en blijkt 
de VPRO bij hen populairder dan de VARA. 

Het PvdA-lid laat zich 'als mens' kortom kennen als 
een ietwat oudere niet-gelovige mannelijke rnidden
klasser met een vrij hoge opleiding, die de Volkskrant 
leest en lid van de VA RA is. Maar hoe ziet hij er uit in 
zijn hoedanigheid als partijlid? Tabel 2 laat zien dat 
een groat dee! van de PvdA'ers reeds geruime tijd 
partijlid is: een meerderheid is allanger dan twintig 
jaar geleden lid geworden - aan het onderzoek 
deden enkele partijleden mee die zeiden in I 9 24 en 
I 925 lid te zijn geworden (van de SDAP). Tegelijker
tijd kan worden geconstateerd dat de vermeende 
crisis van de politieke partijen er niet toe heeft ge
leid dat de. toeloop van nieuwe !eden volledig is stil
gevallen. Van de PvdA-leden die aan ons onderzoek 
deelnamen gaf ongeveer een vijfde aan in de jaren 
negentig lid te zijn geworden, en het is opmerkelijk 
dat vooral de tweede helft van dit decennium de no
dige aanwas laat zien. Oat laatste geldt trouwens in 
nog sterkere mate voor de vvo, maar is niet zicht-

Partijleden van 

lidgeworden 
-voor 1960 

- 1960-1969 
- 1970-1979 
- 1980-1989 
- 1990-1994 

- 1995-1999 

totaal 

N= 

opzeggen lidmaatschap 
- uitgesloten 

- geen behoefte 
-wei overwogen 

- zeg binnenkort op 
totaal 

N= 

avertuigd aanhanger 
- niet zo overtuigd 

- tamelijk overtuigd 
- zeer overtuigd 

totaal 

N= 

gemiddelde maandelijkse tijds-
besteding voar partij of als lid 
-geen 

-tot 5 uur 
-5-10 uur 

- 10-20 uur 
-20-30 uur 
-30-40 uur 

PvdA 

17 

12 
31 
18 
6 
16 

100% 

688 

18 

61 
19 

3 
101% 

735 

14 

62 
24 

100% 
734 

66 
18 

5 
4 

3 

WD 

7 
II 

30 
20 
9 

22 

99% 
587 

16 

71 
II 

3 
101% 
637 

6 
51 
43 

100% 

630 

64 
16 

8 
7 

- meer dan 40 uur 2 
totaal I 00% I 0 I% 

N= 702 602 

inschatting eigen activisme 
- (vrijwel) niet actief 53 47 

- niet zo actief 24 25 
- tamelijk actief 16 20 

- zeer actief 8 9 
totaal 101% 101% 

N= 727 631 

activisme nu en toen 
- nu rninder actief 52 39 
- even actief 30 38 

- nu actiever I 0 15 
- nvt/te kort lid 9 8 

totaal I 0 I% I 00% 
N= 700 599 

Bron: Partijledenonderzoek Leiden 1999 

CDA 

8 
II 
16 
42 
II 

12 

100% 

526 

25 

62 
II 

2 
100% 

603 

12 

55 

33 
100% 
599 

68 
16 

6 

3 

I 
4 

99% 

554 

40 
32 

20 

8 
100% 

584 

52 
34 

10 
4 

100% 

563 

066 

7 
22 
20 
28 

24 

101% 

866 

9 
74 
16 

I 
100% 
898 

II 
59 

30 

100% 

888 

47 
23 
12 

8 
4 

5 
100% 

881 

38 
25 

24 
13 

100% 
897 

48 
27 
13 

12 

100% 
881 

14. Aangetekend moet worden dat 
nogal eens 'het humanisme' werd 
genoemd waar kon worden aangeven 

tot welke andere dan de traditionele 
religies men zichzelf rekende. 
1 s. Regionale en lokale dagbladen, 

die relatief vee! door co A' ers worden 
gelezen, blijven hier buiten 
beschouwing. 
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baar bij CDA en o66. Bij de PvdA zijn relatief vee! 
!eden recent en midden jaren zeventig lid geworden, 
bij de vvo eveneens recent en begin jaren zeventig, 
hetcoA kende een piekin de jaren tachtig, ' 6 en o66 
kende een relatief sterke aanwas in vooral de eerste 
helft van de jaren negentig. Electoraal succes en le
denaanwas lijkt soms hand in hand te gaan. 

Hiervoor is al opgemerkt dat de PvdA net als an
dere grote partijen met ledenverlies te kampen 
heeft gehad. Een volledige leegloop van !eden is ech
ter niet te verwachten, gezien de antwoorden op de 
vraag hoe (on)waarschijnlijk het is dat het lidmaat
schap van de PvdA wordt opgezegd. Een grote 
meerderheid van ongeveer tachtig procent sluit op
zeggen principieel uit of voelt momenteel geen en
kele behoefte om die stap te zetten. Tegelijkertijd is 
er een niet te verwaarlozen minderheid van een 
kleine twintig procent van de PvdA-leden die aan
geeft meer dan eens te overwegen op te zeggen; een 
paar procent kiest zelfs als antwoord 'ik denk dat ik 
binnenkort opzeg'. Voor de andere drie partijen ziet 
het beeld er niet wezenlijk anders uit, a! lijkt de 
PvdA, met o66, relatiefiets meer leden te hebben 
die bij tijd en wijle overwegen om het partijlidmaat
schap op te zeggen. 

De indruk van enige aarzeling of terughoudend
heid ten aanzien van het partijlidmaatschap onder 
PvdA' ers lijkt te worden bevestigd als gelet wordt 
op de vraag hoe overtuigd men zichzelf als partij
aanhanger vindt. Er bestaat een vrij sterk verband 
tussen de antwoorden op de vraag naar het eventuele 
opzeggen van het partijlidmaatschap en die op de 
vraag naar de mate waarin men overtuigd aanhanger 
zegt te zijn. 1 7 Van de bescheiden groep niet-over
tuigde aanhangers zegt de helft wel eens te overwe
gen het lidmaatschap op te zeggen en nog eens onge
veer It; procent geeft aan dat binnenkort te doen; bij 
de zeer overtuigde aanhangers zegt niemand bin
nenkort het lidmaatschap te zullen beeindigen, ter
wijl slechts een paar procent zegt dat wel eens te 
overwegen. 

Het aantalleden is voor een partij van belang, bij
voorbeeld met het oog op de inkomsten uit contri
buties, maar voor het draaiende houden van de partij 
als organisatie is minstens zo belangrijk of die leden 
actief zijn. Een eerste indruk van dit activisme ver
krijgen we door middel van de vraag hoeveel uur 
men gemiddeld maandelijks kwijt is aan het partijlid
maatschap en werk voor de partij. Oat blijkt over het 
geheel bezien niet vee! te zijn: tweederde deel der 
PvdA-leden geeft aan daar geen tijd aan kwijt te zijn. 
Deze leden onderscheiden zich hierdoor in de prak
tijk eigenlijk nauwelijks van mogelijke donateurs. 
Nog eens ongeveertwintig procent is gemiddeld tot 
vijf uur per maand voor de partij in de weer. Dan 
blijft er ongeveer It; procent van de partijleden over 
die meer dan t; uur per maand besteden aan werk 
voor de partij of voortvloeiend uit het partijlidmaat
schap. Bij deze groep zitten raadsleden en andere min 
of meer voltijds in of vanwege de partij actieve par
tijleden. Een met de PvdA' ers vergelijkbaar beeld 
zien we bij CDA en vvo, terwijl meero66'ers maan
delijks enige tijd voor hun partij kwijt zijn, al is ook 
onder de democraten een bescheiden minderheid 
meer dan vijf uur bezig voor of vanwege de partij. 

Het beeld van gering activisme zoals gemeten in 
uren, komt keurig overeen met de eigen inschatting 
van hun activisme door de leden. Bij de vraag naar 
hoe actief men zichzelf als lid van de PvdA achtte, gaf 
namelijk de helft der leden aan '(vrijwel) niet actief' 
te zijn en meende nog eens een kwart 'niet zo actief' 
te zijn. Ook bij deze subjectieve vraag naar activisme 
komen PvdA' ers overeen met led en van c D A en 
vvo, en lijken o66'ers het meest actief.' 8 Oat laat
ste kan het gevolg zijn van de betrekkelijk geringe 
omvang van het ledenbestand van o66: op minder 
leden wordt vaker een beroep gedaan, of- anders 
gezegd - in een klein ledenbestand neemt het ac
tieve kader een relatief grote plaats in. 

Op individueel niveau is sprake van afgenomen 
activisme van partijleden. Het onderzoek kende de 
vraag of men tegenwoordig als partijlid actiever, on-

16. De gegevens voor het CDA Iaten 
zich extra lastig duiden, omdat niet 
geheel duidelijk is wat de !eden precies 
verstaan hebben onder lid worden van 
'het co A' . Het is evident dat velen een 
van de voorgangers van het c DA in 
gedachten hebben gehad bij de vraag 
naar het tijdstip van het lid worden, 
maar welk dee! precies van de 
respondenten zonder voorafgaand 
lidmaatschap van KVP, ARP en CHU lid 

van het CDA werd in 1980 blijkt niet uit 
onze gegevens. In vee! mindere mate 
doet een vergelijkbaar verschijnsel zich 
ook voor bij PvdA en vvo. 

percentage partijleden dat zegt zich 
tamelijk of zeer actief te achten en het 
percentage !eden dat meer dan r; uur 
per maand aan partijactiviteiten zegt 

17. Somers D=.46 . 
1 8. De vraag naar de eigen inschatting 
geeft overigens een iets positiever beeld 
van het activisme dan de vraag naar het 
aantal voor de partij bestede uren. 
Er zit voor aile partijen een 'gat' van 
een kleine tien procent tussen het 

te besteden. Voor de PvdA blijkt het zo 
te zijn dat ook van de mensen die enige 
tijd maar rninder dan vijf uur per 
maand partijpolitiek in de weer zijn, 
een dee! zich tamelijk ( ongeveer 
H procent) of zelfs zeer actief 
(ongeveer r; procent) acht. 
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geveer even actief als of minder actief dan in het ver
leden - zeg een jaar of vijf geleden - was. Van de 
PvdA'ers zegt de helft tegenwoordig minder actief 
te zijn dan in het verleden. Deze afname van acti
visme wordt slechts ten dele gecompenseerd door 
leden die juist actiever geworden zijn, daar de om
vang van deze groep partijleden niet meer dan tien 
procent bedraagt. Het beeld voor vvo, CDA en o66 
is op dit punt in essen tie hetzelfde. 

Het PvdA-lid lijkttotzover vaak en veel op leden van 
de andere drie grote partijen. Er zijn verschillen tus
sen leden van PvdA, vvo, CDA en o66 , maar de 
overeenkomsten in sociaal-demografische kenmer
ken en enkele elementaire aspecten van het partij 
lidmaatschap zijn talrijk. Bij een verschuiving van de 
aandacht naar enkele algemene politiek relevante 
orientaties zouden we grotere verschillen mogen 
verwachten; men is allemaal partijlid, maar wei van 
een andere partij. Dat verschil blijkt nog niet direct 
bij de vraag naar de mate van interesse die partijle
den zeggen te hebben voor de lokale en landelijke 
politiek (zie tabel 3). Omdat het gaat om partijle
den, mag het misschien niet verbazen dat de respon
denten aangeven in hoge mate politiek gemteres
seerd te zijn, althans op deze twee niveaus van poli
tiek. Wei kan het opvallend worden genoemd, dat 
het lokale niveau, waar het de interesse van PvdA
partijleden betreft, nauwelijks onder doet voor het 
landelijke. Waar bij gewone kiezers of kiesgerech
tigden 'politiek' niet zelden gelijkgesteld wordt met 
nationale politiek en de eventuele interesse zich dan 
ook op dit niveau richt, zien we voor PvdA-leden 
vrijwel geen verschil tussen interesse voor nationale 
en lokale politiek. Daarbij kan opgemerkt worden 
dat er een verband is tussen politieke interesse op 
het ene en het andere niveau: van aile ondervraagde 
PvdA-leden is een meerderheid sterk in politiek op 
landelijk en lokaal niveau gemteresseerd. 1 9 Van ex
clusieve interesse in een van deze twee niveaus is 
vrijwel geen sprake: er zijn nauwelijks PvdA' ers 
zeer gemteresseerd in het lokale en niet in het natio
nale niveau, terwijl slechts ruim 5 procent aangeeft 
niet in het lokale en zeer in het nationale niveau gem
teresseerd te zijn. 

Een meer inhoudelijke orientatie betreft de 

19. Somers D=.J. 

Tabel 3 Enkele oriiintaties van partijleden van PvdA, 
V VD, C DA enD 66 

Partijleden van PvdA WD CDA 066 

interesse in lokale resp. 
landelijke politiek lok. land lok. land lok. land lok. land 
I niet ge"lnteresseerd 2 0 I 0 2 2 2 0 
2 3 0 2 I I 2 4 0 

3 52 41 62 8 I 

4 II 6 10 8 II 10 II 7 
16 14 18 19 17 24 18 17 

6 27 42 28 40 29 35 25 39 
7 zeer ge·interesseerd 35 35 36 31 34 25 33 36 

totaal 99%99% 99% 100% 100% 100% 101% 100% 

N= 700 700 613 611 554 551 894 896 

postmoterialisme ( 4 items) 
- postmaterialistisch 31 8 7 41 

-gemengd 62 82 74 56 
- materialistisch 7 II 18 
totaal 100% 101% 99% 100% 
N= 656 588 512 863 

links-rechts zelfPiaatsing 
(tienpuntsschaal) 
-links (1.2) 29 0 2 
-gem. links (3. 4, 5) 67 IS 44 73 
-gem.rechts (6,7,8) 4 74 48 20 
- rechts (9, I 0) 0 II 6 3 
totaal 100% 100% 100% 101% 

N= 677 595 530 862 

Bron: Partijledenonderzoek Lei den 1999 

waarden die men (in de politiek) prioriteit verleent. 
Volgens de Amerikaanse politicoloog Inglehart zou 
sprake zijn van een postmaterialistisch en een mate
rialistisch waardepatroon, als gevolg van een eerder 
socialisatieproces waarin de prioriteiten van waar
den en doelen zou zijn 'vastgelegd' in reactie op de 
leefomgeving en op dat moment bestaande behoef
ten. 20 Postmaterialisten zouden niet zozeer priori
teit geven aan (de realisatie van) materiele zaken als 
economische groei, lage inflatie en de handhaving 
van orde en gezag, maar veeleer aan zaken als (meer) 
inspraak voor burgers, vrijheid van meningsuiting 
en een schoon milieu. De PvdA-leden Iaten zich be
grijpen in deze term en. We zien dan dater zich veel 
meer postmaterialisten (bijna een derde) dan mate
rialisten onder de leden bevinden, al is net als bij de 
I eden van de andere partijen het voorkomen van een 
gemengd patroon het meest frequent. Bij vvo en 

2o. Zie m.n. R. Inglehart, The Silent 
Revolution. Chanaina Values and Political 
Styles amona Western Publics, Princeton: 
Princeton University Press, 1977. 
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Tabel4 Perceptie van diverse groepen PvdA 'ers in 
termen van links-rechts 

Perceptie van de positie van: 

eigen aile Ieiding hele 
positie kiezers !eden partij partij 

links-rechts plaatsing 
(tienpuntsschaal) 
-links (1,2) 29 12 31 18 14 
-gem. links (3, 4, 5) 67 82 66 72 80 
- gem.rechts (6, 7,8) 4 6 3 9 6 
- rechts (9, I 0) 0 0 0 0 
totaal 100% 100% 100% 99% 100% 
N= 677 660 653 655 655 

Bron: Partijledenonderzoek Leiden 1999 

c DA zien we dater iets meer materialisten dan post
materialisten zijn, en zoals- ook door Inglehart 
verwacht, is D 66 van de vier partijen de meest post
materialistische. 

Vaker dan in termen van (post)materialisme 
wordt in en over de politiek gesproken in termen 
van links en rechts. Over die terminologie valt heel 
wat te zeggen, maar voor het moment stellen wij 
vast dat in ieder geval de meeste partijleden zichzelf 
in die termen kunnen duiden. Daar komt bij dater 
duidelijke en herkenbare verschillen tussen partijen 
te vinden zijn. Zo plaatsen de PvdA-leden zich vrij
wel zonder uitzondering aan de linkerkant van het 
politieke spectrum, waarbij een niet onaanzienlijk 
deel (bijna dertig procent) zich op een van de twee 
uiterste posities aan de linkerzijde van de (tienpunts) 
links-rechtsschaal positioneert. Ook de andere drie 
partijen hebben elk hun eigen profiel: vvo'ers 
plaatsen zichzelf in ruime meerderheid gematigd 
rechts van het midden, coA'ers verdelen zich in 
vrijwel gelijke helften op gematigd linkse en gema
tigd rechtse posities, en D 66 'ers vinden zichzelf 
vooral terug op de rninder extreme posities links van 
het midden, al ziet ongeveer eenvijfde deel der de
mocraten zichzelf als gematigd rechts . 

De zelfplaatsing van PvdA-leden kan vergeleken 
worden met de perceptie van de links-rechts posities 
van andere 'groepen' PvdA'ers (tabel4). Allereerst 
blijken de individuele led en een nauwkeurig beeld te 
hebben van hun eigen groep: het beeld gebaseerd op 
zelfplaatsingen komt keurig overeen met de indruk 

die men als individueel partijlid heeft van aile partij
leden. Kiezers van de PvdA acht men iets minder 
uitgesproken links dan !eden, en de Ieiding wordt 
tussen kiezers en !eden in geplaatst. Het beeld van de 
partij als geheel lijkt bepaald te worden door de 
indruk die men van de kiezers heeft. Dat beeld komt 
althans op in zijn totaliteit sterk overeen met de ver
deling over de links-rechtsschaal van die kiezers. 

Lid worden en lid blijven 
Watmotiveert mensen om zich bij een politieke par
tij aan te sluiten, wat zijn hun drijfveren? In de we
tenschappelijke literatuur die aan dit vraagstuk is be
steed, zijn uiteenlopende benaderingen gehanteerd 
en diverse ( complexen van) factoren beschreven die 
van belang zouden zijn. In ons onderzoek, dat on
derdeel is van een internationaal-vergelijkend on
derzoeksproject, hebben wij in de zoektocht naar 
het waarom van het partijlidmaatschap aansluiting 
gezocht bij wat het General Incentives Model (GIM) 
wordt genoemd. 2 1 In dit model, dat mede als ant
woord is geformuleerd op de vraag waarom mensen 
zich aansluiten bij een partij terwijl zulks voor elk in
dividueel partijlid in strikte zin weinig rationeel 
moet worden geacht, worden verscheidene prikkels 
of motieven onderscheiden, die het raadsel van het 
partijlidmaatschap zouden kunnen ontrafelen. Al
lereerst wordt erkend dat althans een deel van de 
verklaring toch kan worden gevonden in rationele 
overwegingen. Hierbij kan het gaan om zogenaamde 
selectieve prikkels, dat wil zeggen zaken die het partij
lid als partijlid kan genieten en die buiten het bereik 
der niet-partijleden blijven. Binnen dit cluster van 
motieven is een verfijning aangebracht: enerzijds 
zouden de baten voor degene die zich bij een partij 
aansluit gelegen zijn in de uitkomsten van het partij
lidmaatschap (in termen van financieel gewin, maat
schappelijke vooruitgang, e.d.), terwijl anderzijds 
de procesmatige aspecten van het partijlidmaat
schap gezocht kunnen worden (het ontmoeten van 
en samenwerken met aardige mensen en gelijkge
zinden, het genot dat het werken aan een bepaalde 
zaak kan brengen los van de uitkomst ervan). Een 
tweede cluster van in het G 1M opgenomen motieven 
is eveneens rationeel van aard, maar heeft minder 
met selectieve dan met collectieve doelen te maken. 

2 1. V gl. P. Seyd en P. Whiteley, Labour's 
Grass Roots, Oxford: Oxford University 
Press, 199 2; P. Whiteley, P. Seyd and J. 
Richardson, True Blues, Oxford: Oxford 
University Press, 1994; P. Whiteley and 

P. Seyd, 'Rationality and party activism: 'The dynamics of party activism in 
Britain: A spiral of demobilization?', 
in: British journal '![Political Science, 2 8, 
pp.1IJ-137· 

Encompassing tests of alternative 
models of political participation', in: 
European Journal '![Political Research, 2 9, 
pp.215-234; P. Whiteley and P. Seyd, 
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Het moge dan wellicht zo zijn dat het in enge zin op 
individueel niveau weinig rationeel is te werken aan 
een betere, rechtvaardiger samenleving, 2 2 toch zijn 
mensen bereid zich voor dergelijke collectieve doe
len in te spannen, vanuit de welbewuste en rationele 
overweging dat die doelen bereikt kunnen worden 
als er maar voldoende mensen actief (hier: als partij
lid) zouden zijn. Een derde groep motieven is niet 
rationeel van karakter en vloeit voort uit een hou
ding van altruisme: mensen doen graag goed, zetten 
zich in voor de goede zaak, zonder dat daar een ra
tionele calculus aan ten 

niet onbelangrijk is: bijna een kwart der PvdA' ers 
heeft aangegeven dat dit aspect van belang was toen 
men besloot om PvdA-lid te worden. Overigens 
vindt de wellicht opkomende gedachte dat het hier 
vooral oudere !eden zouden zijn - wat betreft de 
leeftijd of de duur van het lidmaatschap - niet of 
nauwelijks steun in de data . Meer in het algemeen 
geldt dat jongere en oudere partijleden een onge
veer gelijk belang aan de diverse motieven hechtten. 

Er zijn ook motieven te vinden die met min of 
meer direct eigenbelang te maken hebben. Van de 

grondslag ligt. Ten slotte 
kan het partijlidmaatschap 
het gevolg zijn van in ie
mands (directe) omaevina 

aanwezige sociale normen: 

We zien voor Pvd.A-leden vrijwel 

aeen verschil tussen interesse voor 

nationale en lokale politiek 

PvdA' ers geeft vrijwel 
niemand aan het partijlid
maatschap met het oog op 
de maatschappelijke car
riere of loopbaan te zijn 
aangegaan, of omdat men 

ons soort mensen doet dat, de hele familie is lid, ie
dereen op mijn werk hoort bij de partij - ik dus ook. 

In ons onderzoek hebben wij een groot aantal af
zonderlijke motieven opgenomen en gevraagd aan 
te geven hoe belangrijk of onbelangrijk deze waren 
toen men besloot lid te worden van de betreffende 
partij. In een verwante eropvolgende vraag werden 
dezelfde motieven - plus een: 'Omdat ik dat nu een
maal gewend ben' - voorgelegd, nu met de vraag om 
aan te geven waarom men op het moment van on
derzoek nog steeds lid was van die partij. * 

Het heeft weinig zin om aile motieven stuk voor 
stuk uitgebreid te gaan behandelen, 23 maar een glo
bale indruk kan wei worden geschetst. Dan zien we 
allereerst dat het meest genoemd als zeer belangrijk 
motief om lid te worden van de PvdA is geweest het 
idee zich in te kunnen zetten voor een rechtvaardi
ger samenleving. Voor ongeveer de helft van de 
PvdA' ers was dit naar eigen zeggen een zeer belang
rijke reden. Andere relatief vee! als zeer belangrijk 
genoemde redenen hebben eveneens een breed, vrij 
algemeen karakter: om steun te geven aan de begin
selen van de partij en uiting te geven aan de voor de 
partij gevoelde sympathie. Tussen de overige voor 
meer dan een op de vijf PvdA-leden zeer belang
rijke motieven, die te maken lijken te hebben met de 
wens op de een of andere wijze politieke invloed uit 
te oefenen, zien we dat het idee van burgerplicht 

een politieke functie ambieerde. Druk van buitenaf, 
het aandringen van familie en vrienden of het blote 
feit dat het in de eigen omgeving gebruikelijk is 
PvdA-lid te zijn, speelde ook voor slechts een bui
tengewoon geringe groep PvdA'ers een zeer be
langrijke rol. Over het geheel genomen wordt de 
ranglijst van 'zeer belangrijke' motieven om lid van 
de PvdA te worden aid us gedomineerd door nobele, 
in de zin van boven-individuele en overwegend (in 
brede zin) idealistische, motieven. 

Over de redenen die partijleden zeggen te heb
ben om momenteel nog steeds lid te zijn van de 
PvdA kunnen we kort zijn: het patroon in die motie
ven komt in zeer sterke mate overeen met dat in de 
motieven die men zegt te hebben gehad om destijds 
lid te worden. 24- Wei zien we in het bijzonder bij de 
topdrie van motieven dat het percentage partijleden 
dat zegt deze motieven zeer belangrijk te vinden 
voor de partijleden tezamen Iicht, een kleine tien 
procent, is gedaald. Is er een beetje de klad gekomen 
in de eens zo verheven overwegingen om lid te wor
den? Het enige nieuwe motief bij de vraag naar het 
voortduren van het lidmaatschap - 'omdat ik dat nu 
eenmaal gewend ben' - wordt door een op de tien 
PvdA-leden zeer belangrijk geacht. Oat men nu een
maallid is, is blijkbaar voor een bescheiden groep 
PvdA 'ers van groot belang om dat dan ook maar te 
blijven. 

22. Vgl. M. Olsen, The LOfJiC '![Collective 
Action: Public Goods and the Theory '![ 
Groups. Cambridge Mass .: Harvard 
University Press, 196 s. 
2 3. In ons onderzoek waren wij immers 
niet per se geinteresseerd in aile 

afzonderlijke motieven, maar worden 
afzonderlijke motieven geacbt 
indicatoren te zijn voor de 
achterliggende 'bredere' clusters van 
prikkels zoals die in bet G 1M worden 
verondersteld. 

24-. Het is mogelijk dat deze sterke 
gelijkenis mede bet gevolg is van de 
wijze van onderzoek, daar de twee 
vragen elkaar in de vragenlijst direct 
opvolgden. 
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Nieuwe vormen van ledenparticipatie 
Binnen de PvdA wordt evenals in andere partijen, 
gedacht aan en gewerkt met nieuwe vormen van le
denparticipatie. De al genoemde kenniscentra zijn 
er een voorbeeld van. Het achterliggende idee lijkt 
te zijn dat een moderne partij haar leden wellicht op 
een andere wijze moet benaderen en behandelen 
dan in het verleden, toen de gebruikelijke wijze van 
ledenparticipatie voor het modale lid plaatsvond in 
de afdeling en georganiseerd was op geografische 
basis. Daar komt bij dat technologische ontwikke
lingen andere mogelijkheden hebben gecreeerd. 

Alvorens te bekijken wat de PvdA-leden van der
gelijke nieuwe vormen vinden en in welke mate zij 
denken daar zelf aan mee te 

De kennelijk beperkte opvatting over het partij 
lidmaatschap bij vele PvdA' ers neemt overigens niet 
weg dat onze gegevens desalniettemin tot een bij
stelling zouden kunnen leiden van de vaak gehan
teerde schatting, dat slechts ongeveer tien procent 
der leden actief is in de partij. 26 Dat percentage zou, 
als we aan zouden mogen nemen dat de responde
rende PvdA' ers een representatief beeld vormen 
van aile partijleden, 2 7 voor de PvdA moeten wor
den opgehoogd tot ergens tussen de Is en 2o pro
cent. Van de !eden besteedt, zoals uit tabel 2 blijkt, 
ongeveer Is procent meer dan vijf uur per maand 
aan de partij en beoordeelde bijna een kwart zichzelf 
tamelijk of zeer actief. Gevoegd bij het feit dat zo' n 

gaan doen, kan worden op
gemerkt dat de ontevre
denheid over het functio-

Een groat deel van de leden is 

welbewust 'de facto' donateur. 

2o procent van de leden de 
afdelingsvergadering (vrij
wel) altijd zegt te bezoe
ken, lijkt een lichte opho
ging van de schatting van neren van de afdelingen 

niet overdreven groot is maar wel in zekere mate aan
wezig lijkt. Van de door ons onderzochte PvdA
leden gaf in antwoord op de vraag hoe tevreden men 
in het algemeen is over het functioneren van de eigen 
afdeling als geheel, ongeveer vijftien procent aan dat 
men tamelijk ontevreden is en vijf procent dat men 
zeer ontevreden is. Het aandeel tevreden PvdA' ers 
op dit punt is groter: in totaal gaf de helft aan (tame
lijk) tevreden te zijn met dit functioneren. Overigens 
gaven de !eden ook aan dat zij eigenlijk maar weinig 
afdelingsvergaderingen bezoeken. Op de vraag hoe 
vaak zulks het geval is, geeft een grote minderheid 
van veertig procent aan nooit zo 'n vergadering te be
zoeken en geeft nog eens twintig procent te kennen 
dat maar zelden te doen. Eveneens een op de vijf 
leden zegt (vrijwel) altijd de afdelingsvergaderingen 
bij te wonen. De redenen die PvdA' ers geven om 
niet naar vergaderingen te gaan wijzen overigens niet 
direct op ontevredenheid van de leden, maar veeleer 
op een relatief beperkte opvatting van het partijlid
maatschap. Een meerderheid van de leden die zelden 
of nooit naar vergaderingen gaan motiveert dit met 
de opmerking dat het voldoende is 'om gewoon lid te 
zijn'. De op een na meest genoemde reden 2> sluit 
hier bij aan: 'ik streef geen actieve werkzaarnheden 
binnen de partij na', aldus een minderheid van ruim 
veertig procent der afwezigen. 

het aandeel actieve leden niet ongerechtvaardigd. 
Maar ook dan is en blijft het merendeel van de leden 
niet actief en wil het dat ook helemaal niet zijn. 

Hoewel dergelijke gegevens het slagen van 
nieuwe wijzen van ledenparticipatie er niet waar
schijnlijker op maken, kan het natuurlijk zo zijn dat 
juist die nieuwe middelen passieve !eden weten te 
activeren (of nieuwe leden weten aan te trekken). 
De bestaande leden blijken echter niet veel heil te 
zien in die nieuwe vormen. Zij spreken zich althans 
niet collectief enthousiast uit over de door ons ge
schetste nieuwe vormen. * Ofbeter nog: vele leden 
erkennen weliswaar een zekere behoefte voor de 
PvdA ten aanzien van die nieuwe mogelijkheden, 
maar laten tegelijkertijd weten daar zelf niet aan 
mee te zullen doen. Zo geeft ongeveer veertig pro
cent aan dat de PvdA min of meer grote behoefte 
(posities 6 en 7 op zevenpuntsschaal) heeft aan lan
delijke partijverbanden waarbinnen over bepaalde 
thema's wordt gediscussieerd, een discussie die kan 
uitmonden in een standpunt dat op het partijcongres 
zou kunnen worden verwoord en verdedigd. Ech
ter, een in om vang gehal veerde groep van zo 'n twin
tig procent zegt dat men daar zelf wel aan mee zou 
doen . Een identiek patroon - het zien van een zekere 
behoefte van de partij, maar tevens grote terughou
dendheid met betrekking tot de verwachting van 

2.f. Er konden meerdere reden worden 
aangekruist. 
26 . Vgl. G. Voerman, 'De ledentallen 
van politieke partijen, '94S- I99.f', in: 
G. Voerman (red .),jaarboek 

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen 1995, Groningen: Rijksuniver
siteit Groningen /DNPP, 1996, p.2 o2 . 
2 7. En deze aanname is niet zonder 
risico, vanwege het gefundeerde 

vermoeden dat de responderende 
partijleden over het geheel genomen 
actiever zullen zijn dan de mensen die 
niet aan het onderzoek hebben 
meegedaan. 
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Over het Partijledenonderzoek Leiden 1999 

Het onderzoek onder partijieden van PvdA, vvd, cda en 

D66 is aehouden in het kader van het onderzoeksproject 

'Partijleden: RecruterinB en Motiverina'· Dit project, dat 

onderdeei vormt van een internationaai-vernelijkend 

onderzoek, heift ais doe/ het verwerven van inzicht in de 

motieven van burners om lid van een politieke partij te 

worden en te blijven. 

In het voorjaar van I 999 is onder een aselecte steekproif 

van 1500 /eden uit het ledenbestand van de bovenstaande 

partijen een schr!ftelijke vranenlijst verspreid. Deze 

vranenlijst bevatte een nroot aantal voor de vier onderzochte 

partijen (vrijwel) identieke vranen, die deels cifkomstiB waren 

van if althans neiilspireerd door de vranen zoals nesteld in 

het verwante internationale onderzoek, het Nationaal 

Kiezersonderzoek, en het onderzoek onder partijleden zoals 

dat in 1986 in Nederland is aehouden. De vranenlijst, 

waarvan een exemplaar bij de eerstnenoemde auteur kan 

worden opnevraaad. nina vernezeld van een briif van de 

onderzoekers en van de voorzit(s)ters van de betrqfende 

partijen. Deze laatste briif bevatte niet alleen een oproep om 

medewerkinB te verlenen, maar maakte tevens duidelijk dat 

het onderzoek met medeweten der partijen onder de leden 

was neornaniseerd. De verantwoordelijkheid voor de inhoud 

en verslaalenninB van het onderzoek lint evenwel neheel en a/ 

bij de onderzoekers, die tevens zorndranen voor de 

bescherminB van de vertrouwelijkheid van de nenevens. Bij de 

uitvoerinB van het onderzoek, in het bijzonder de 

een eigen deelname aan de betreffende participatie
vorm - zien we bij de andere drie door ons voorge
legde mogelijkheden, te weten de organisatie van 
regionale partijverbanden, de organisatie van lande
lijke verbanden waarin bepaalde groepen als jonge
ren, vrouwen of rnigranten voor discussie bijeen
komen, en de zogenaamde digitale afdelingen. 28 

Die laatste vorm lijkt op de grootste reserve te stui
ten: niet minder dan de helft van de respondenten 
geeft aan dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat men 
zelf nog eens als partijlid digitaal actief zal zijn. 

De beoordeling van de participatievormen ver
schilt overigens als bijvoorbeeld gelet wordt op de 
leeftijd van de PvdA-leden. Oudere en jongere !eden 
zijn het in hoge mate onder ling eens over de aan- dan 
wei afwezigheid in de partij van de behoefte ten aan-

dataverzamelinB en -verwerkin9, werd assistentie verleend 

door mevr. E. Voorthuijsen. Het onderzoek 9inB wat de PvdA 

betrift van start met 1497 namen van PvdA-leden . Van de 

verzonden vranenlijsten kwamen er 759 (50, 7 procent) 

terun; in totaal bleken er 743 (49,6 procent) bruikbaar te 

zijn. De relatiif hone nonrespons kan nevolnen hebben voor 

de representativiteit van onze nenevens en monelijkheden tot 

neneralisatie naar het totale ledenbestand van de PvdA. 

In het bijzonder ifzonderlijke zoneheten rechte tellinaen 

zouden een vertekeninB kunnen laten zien, bijvoorbeeld 

als nevoln van een eninszins selectieve respons naar onder 

meer leiftijd en opleidina. Om dit moaelijke risico in te 

perken is het raadzaam uiterste behoedzaamheid te 

betrachten bij de presentatie en interpretatie van 

cifzonderlijke rechte tellinnen en de nenevens bij voorkeur 

in hun onder/inn verband if in ieder neva] vernelijkender

wijs te bezien. 

De voorlinnende publicatie bevat een eerste presentatie 

van enkele bevindinnen van het onderzoek. Aan de bladen 

van de wetenschappelijke bureaus van vvd, cda en D66 is 

(zal) eveneens een op die partijen toenespitste eerste 

presentatie van enkele bevindinnen (worden) aanneboden . 

Het project 'Partijleden: RecruterinB en Motiverinn ' is 

monelijk nemaakt door financiiile ondersteuninn van de 

StichtinB voor Recht en Openbaar Bestuur (projectnummer 

41531011), onderdeel van NWO. 

zien van de diverse nieuwe participatievormen, maar 
in het bijzonder de alleroudste !eden geven aan niet 
meer actief te zullen zijn. Het is hoogst waarschijn
lijk dat die (hoge) leeftijd, veelal in combinatie met 
een een 'bijbehorend' lager opleidingsniveau, hier 
een hinderlijke, belemmerende factor is. 

Een eerste analyse wijst overigens niet op groter 
enthousiasme ten aanzien van of deelname aan 
nieuwe vormen van participatie bij I eden die rninder 
tevreden zijn over het functioneren van hun afdeling. 
De beoordeling van die participatievormen lijkt los 
te staan van de ( on)tevredenheid over het functione
ren van de meest gekende manier van ledenpartici
patie. Tot slot mag evenmin worden verwacht dat 
die nieuwe vormen de rninder actieve !eden meer bij 
de partij zullen betrekken. Als de beoordeling wordt 

28. Waaraan toegevoegd kan worden 
dat het, gezien de aanzienlijke 
samenhang tussen de uitgesproken 

oordelen, niet gaat om onderscheiden 
groepen die de diverse mogelijkheden 
anders waarderen, maar veeleer om 

een oordeel ten aanzien van aile vier 
vormen dat op individueel niveau min 
of meer gelijkluidend is. 
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gerelateerd aan het subjectief activisme, dan zien we 
dat de behoefte binnen de partij weliswaar door 
iedereen op min of meer gelijke wijze wordt inge
schat, maar dat de kans dat men zelf mee zal doen 
met die nieuwe vormen groter is naarmate leden nu 
reeds actiever zijn (dat tenminste van zichzelf vin
den). Het lijkt er kortom op dat nieuwe vormen 
voor slechts een beperkt deel van de PvdA -leden iets 
toevoegen aan het bestaande participatiearsenaal. 
Op de achtergrond hiervan lijkt het van groot be
lang, dat een aanzienlijk deel der PvdA' ers simpel
weg betalend lid wil zijn en weinig behoefte heeft 
aan verder activisme voor ofbinnen de partij. 

Slotopmerkinsen 

Ook bij de PvdA is het partijlidmaatschap een zaak 
van een betrekkelijk gering aantal mensen, onder 
wie veel hoogopgeleide mannen. De actieve partici
patie in de partij blijft bovendien beperkt tot maxi
maal een vijfde van het ledenbestand. De meeste 
leden zijn weliswaar ooit lid geworden uit ideologi
sche of althans min of meer ideele motieven, maar 
dat betekent niet dat zij die vervolgens ook vertalen 
in bereidheid tot activisme in de partij. Een groot 
deel van de led en is welbewust de facto donateur. Het 
geringe activisme komt, zo wijst onze eerste en 
enigszins voorlopige analyse van de gegevens van het 
ledenonderzoek uit, niet voort uit een breed ge
voelde onvrede over het functioneren van de partij 
op lokaal niveau, hoewel die onvrede niet geheel af
wezig is . Nieuwe vormen van de ledenparticipatie 

zouden de mate van activisme wellicht iets kunnen 
vergroten, maar aannemelijker is dat die nieuwe vor
men vooral benut zullen worden door degenen die 
ook nu al actief zijn de partij. Of dat erg is, Iaten wij 
aan het oordeel van de lezer. Wel geven de hier ge
presenteerde onderzoeksresultaten aan dat organisa
tievormen die uitgaan van een grote of zelfs collec
tieve bereidheid tot participatie van de leden weinig 
tot geen kans van slagen hebben. In dat opzicht is er 
in de twintigste eeuw trouwens niet zo veel veran
derd. In I 9 34 schreef het s DA P-bestuurslid Bonger 
reeds: 'Een grote politieke partij mag zich gelukkig 
prijzen wanneer een 2 o pro cent harer led en geregeld 
aan het partijleven deelneemt'. En: '( ... ) het over
groote deel vergenoegt zich met het formele lid
maatschap.' 29 'Een bloeiend verenigingsleven als ten 
tijde van de verzuiling', zoals de commissie-Van Ke
menade in I 991 opmerkte, blijkt nooit te hebben be
staan of in ieder geval nimrner aile partijleden te heb
ben betrokken. 3o De uitkomsten van het huidige on
derzoek behoeven in dit opzicht dus niet compleet te 
verbazen. Maar omdat de omvang van het aantal 
leden, gemeten in absolute aantallen zowel als naar 
het aantal kiezers, nu veellager is dan vroeger, geven 
die uitkomsten ook geen enkele aanleiding voor par
tijbestuurders om tevreden achterover te leunen. 

JOOP VAN HOLSTEYN & RUUD KOOLE 

als universitair docent resp. universitair hoifddocent 

verbonden aan het departement Politi eke Wetenschap 

van de Universiteit Leiden 

29. W.A. Songer, Problemen der demo
kratie: een sociologische en psychologische 
studie. Groningen/Batavia, 1934, p.78. 
30. Een partij om te kiezen . Amsterdam, 
1991, P· I 2. 

* Een overzicht van de op beide vragen 
gegeven antwoorden is te vinden in 
tabel 5 (' Motieven om lid te worden en 
te blijven van de PvdA'), die hier om 
red en en van ruimte niet is opgenomen. 

Deze kan men desgewenst opvragen bij 
de auteur J. van Holsteyn. Tabel 6 van 
het onderzoek (' Houdingen ten aanzien 
van enkele nieuwe participatievormen') 
kan men daar eveneens opvragen . 
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De wereld van het 
opdrachtonderzoek 

Romke van der Veen bespreekt: 

A. F. Kiibben en H. Tromp, 

De onwelkome boodschap. OJ hoe de vrijheid 

van wetenschap bedreigd wordt, 

Amsterdam: Uitgeverij Jan Mets, 1999. 

Een ieder die wel eens opdracht
onderzoek heeft verricht, weet 
dat de legitimerende functie van 
dergelijk onderzoek vaak niet on
derschat mag worden. De op
drachtgever stelt zelden een be
langeloze vraag en ook de door 
onderzoekers aangeleverde infor
matie is zelden geheel vrij van 
waarden. Over de gevolgen van 
deze spanning tussen onderzoeker 
en opdrachtgever gaat De onwel
kome boodschap. Kobben en Tromp 
behandelen in hun hoek een groot 
aantal casus en Iaten zien welke 
problemen er kunnen ontstaan en 
welke strategieen worden gehan
teerd om onderzoekers mond
dood te maken of te neutraliseren. 

Op de vraag hoe vaak dergelijke 
conflicten voorkomen geven Kob
ben en Tromp, op terechte gron
den, geen antwoord. Een ieder die 
de wereld van het onderzoek kent 
weet dat het hier geen randver
schijnsel betreft. Veel conflicten 
worden echter 'in de kiem' ge
smoord tijdens het onderzoeks
proces, in de onderhandeling over 
de onderzoeksvraag, de onder
handelingen met begeleidings
commissies of in de vormgeving 
van het eindrapport. De wereld 
van het opdrachtonderzoek is 
geen wereld van kale feiten en 
blote waarheden, maar zoals elke: 
een wereld waarin belangen een 
grote rol spelen en onderhande-

ling plaats vindt. Compromissen, 
onderschikking of soms zelfs zelf
censuur zijn hiervan het resultaat. 
Slechts in een beperkt aantal ge
vallen ontstaan hoog oplopende 
conflicten wanneer onderzoekers 
zich met hand en tand verzetten 
tegen aanpassing van hun onwel
kome boodschap. Vooral over der
gelijke zaken handelt De onwelkome 
boodschap. 

Ook de wereld van de weten
schap zelf is overigens geen wereld 
waarin slechts de waarheid re
geert. Kobben en Tromp openen 
met een casus die zich afspeelt bin
nen de wetenschap zelf: het niet 
onbekende conflict tussen Gerard 
Visscher en het onderzoeksteam 
van het N ederlands Kiezersonder
zoek. Al geruime tijd probeert 
Visscher oor te krijgen voor zijn 
boodschap dat er sprake is van een 
hoge en toenemende non-respons 
in het Nederlands Kiezersonder
zoek en de mogelijke samenhang 
met het feit dat dit onderzoek 
geen afname meet van de politieke 
interesse en politieke betrokken
heid van de Nederlandse burger. 
De suggestie dat dit weleens het 
gevolg kan zijn van het ander lijkt 
zeer legitiem, maar het team van 
het Nederlands Kiezersonderzoek 
heeft lange tijd moeite gedaan Vis
schers kritiek op methodologi
sche gronden te weerleggen zon
der echt in te gaan op Visschers 
boodschap. Een strategie die de 
auteurs als retorisch karakterise
ren en die veel gebruikt wordt: 
wanneer de resultaten van onder
zoek een opdrachtgever niet uit
komen is de stok van 'het slecht 
uitgevoerde onderzoek' snel ge
vonden. Financiele belangen- de 
financiering van de grootschalige 
enquete waarop het Nederlands 
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Kiezersonderzoek is gehaseerd en 
het feit dat het N ederlands 
Kiezersonderzoek 'het parade
paardje' van de Nederlandse poli
ticologen is - kunnen deze gang 
van zaken verklaren. Toegegeven 
moet worden dat de Nederlandse 
politicologen de rijen niet volledig 
hehhen gesloten - Visscher kreeg 
ook steun van enkele vooraan
staande politicologen- en vakhlad 
Acta Politico weigerde weliswaar 
een artikel van de hand van Vis
scher maar hood toch aan de kern 
van zijn hoodschap in een 'onder
zoeksnoot' te publiceren, hetgeen 
Visser weigerde. Inrniddels is bij 
de laatste ronde van het Neder
lands Kiezersonderzoek een non
respons onderzoek uitgevoerd -
waaraan Visschers kritiek onge
twijfeld heeft bijgedragen- dat 
deels een hevestiging van Vis
schers vermoeden heeft opgele
verd.' 

De casus van het Nederlands 
Kiezersonderzoek Ievert slechts 
een milde illustratie van wat er 
kan geheuren als een onderzoeker 
met een onwelkome boodschap 
komt, de rijen van de Nederlandse 
politicologen hehhen zich niet 
volledig gesloten en ook de op
stelling van Visscher zelfheeft hij
gedragen aan een zekere escalatie. 
In veel andere casus die Ki:ihhen en 
Tromp hehandelen gaat het er hef
tiger aan toe : niet zelden worden 
reputaties ernstig beschadigd, 
blijkt de onderzoeker meestal aan 
het kortste eind te trekken en aar
zelen opdrachtgevers niet aile 
rniddelen die hen ter beschikking 
staan - tot en met uitsluiting of 
ontslag - te henutten. 

Opvallend in vee! casus is het 
gehrek aan solidariteit in de we
reid van wetenschap en onderzoek 
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- wat ons wellicht niet ernstig 
mag verbazen. Conflicten met op
drachtgevers worden onderzoe
kers niet zelden persoonlijk aan
gerekend, ze worden er van he
schuldigd de relatie met de op
drachtgever op het spel te zetten 
en !open het grote risico a! snel als 
querulant - 'het q-woord' - te 
boek te komen te staan. Het laat
ste verwijt is overigens lang niet 
altijd onterecht: conllicten hlijken 
snel aan beide kanten te kunnen 
escaleren, opdrachtgevers schu
wen weinig middelen maar ook 
onderzoekers slaan snel de hakken 
inhetzand. 

Ki:ihhen en Tromp zijn uiter
aard solidair met de onderzoekers 
die bij een conflict de Galilelsche 
levenshouding aannemen en 
maken zich zorgen over de toene
mende 'advocatisering' van de 
wetenschap. Opdrachtonderzoek 
hrengt onverrnijdelijk soms pro
hlemen met zich mee en dit lassen 
we niet op door dat te ontkennen 
- 'aileen universitair hestuurders 
en beleidsmakers Ieven in het 
never-never-land waar de markt 
slechts zegeningen brengt' - of 
door dergelijk onderzoek dan 
maar helemaal niet te verrichten. 
De handen schoonhouden door 
geen contractonderzoek te ver
richten wijzen zij af en het is ook 
geen oplossing voor conflicten die 
zich voordoen bij onderzoeksin
stellingen die anders dan universi
teiten nauwer met de wereld van 
het heleid zijn verweven, zoals hij
voorbeeld het Rijksinsitituut voor 
Visserij Onderzoek, de KEMA en 
het Sociaal Cultureel Planbureau 
die in het hoek ook de revue passe
ren. De auteurs zoeken een oplos
sing huiten de directe sfeer van 
universiteiten en onderzoeksin-

stellingen en stellen voor een Ver
trouwenspersoon voor de Weten
schap in het Ieven te roepen, hij 
voorheeld hij de KNAW, die als 
een ombudsman een hernidde
lende rol zou moeten spelen in 
geval van conflicten. Een niet on
sympathieke suggestie, maar het 
feit dat bij beroepsverenigingen 
iets dergelijks a! hlijkt te hestaan 
en dat hier weinig tot geen gehruik 
van wordt gemaakt2

, geeft weinig 
vertrouwen in deze oplossing. Het 
gehrek aan solidariteit in de we
reid van het onderzoek, het feit 
dat vee! conflicten niet eens naar 
huiten komen - ze worden 'weg
onderhandeld' - en dat het etiket 
van 'de querulant' snel hlijft plak
ken maar moeilijk weer is kwijt te 
raken staat waarschijnlijk garant 
voor een geringe zuiverende wer
king van een instituut als een ver
trouwenspersoon . 

De klorf tussen will en en weten 
Het probleem van De onwelkome 
boodschap is direct verweven met 
de fictie van 'wetenschap' die re
geert in de wereld van beleid en 
politiek en, in mindere mate, in de 
wereld van het onderzoek. De fie
tie van waarheidsvinding en het 
probleemoplossend vermogen 
van wetenschappelijk onderzoek 
is, in de termen van Goffman, de 
'jront-staae' van het wetenschap
pelijk hedrijf en het rationele be
leid . Back-staae regeren onzeker
heid, onvolledigheid, comprornis
sen en belangen. Deze fictie en dus 
het grote helang dat soms wordt 
gehecht aan onderzoek is er ver
antwoordelijk voor dat opdracht
gevers onderzoekers naar hun 
hand willen zetten en dat onder
zoekers de rol van querulant krij
gen aangemeten. In het belang van 
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het wetenschappelijk onderzoek, 
maar ook in het belang van een 
open, puhliek dehat is dit een on
gewenste situatie. De heleidsma
ker moet van onderzoek geen ze
kerheden verwachten en de on
derzoeker moet geen rationed 
heleid verwachten, er hlijft - ge
lukkig- altijd een grote kloof he
staan tussen wiilen en weten. 
Ieder van de hetrokkenen heeft 
een eigen verantwoordelijkheid, 
waarheidsvinding voor de onder
zoeker en prohleemoplossing 
voor de heleidsmaker, die niet 
vermengd moe ten worden. Een 
wetenschappelijk verantwoorde 
aanpak is nog geen politiek legi
tieme oplossing en vice-versa. In 
een democratische samenleving 

Universitaire malaise 

Grahame Lock bespreekt: 

Patricia Huisman, Wetenschap in 

diskrediet, Rotterdam: Spinelli, 1998 . 

Patricia Huismans essay 'Weten
schap in diskrediet' is een cahier de 
doJeances, gericht tegen de he
dreigde toestand van de Neder
landse wetenschap, in het hijzon
der aan de universiteiten. 

In het hoek hiedt ze een lijst van 
gebreken en kwalen die wij - de 
wetenschappers, onderzoekers en 
docenten - dagelijks ondervin
den. Dit is het soort hoek dat 
vraagt om een spontane instem
ming van de kant van de lezer, van 
een lezer die het eigenlijk al eens is 
met de algemeen pessimistische 
lijn van het verhaal. Het is wat de 
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moet vooral een dialoog worden 
gevoerd tussen beide werelden, ze 
moeten niet aan elkaar verhonden 
worden met schijnzekerheden. 

Goffman volgend is het ophef
fen van de scheiding tussen back
stase en jront-stase eigenlijk een 
onmogelijke opgave. Het sociale 
verkeer hestaat hij de gratie van 
dergelijke kunstmatige scheidin
gen. Toch is het prohleem van De 
onwelkome boodschap gehaat bij ie
dere poging de scheiding te ver
zwakken. Het is de fictie van we
tenschappelijke heleidsvoering en 
van wetenschappelijke prohleem
oplossing die verantwoordelijk is 
voor (een deel van de) prohlemen 
tussen opdrachtgevers en onder
zoekers. Juist omdat een instituut 

Duitsers een cultuurkritiek noe
men, de Engelsen een 'indictment 
of present-day society', afdeling 
academie. 

De wetenschap, schrijft Huis
man, is een hedreigde institutie. 
De universiteit is een 'hedrijf' ge
worden, die op een 'kennismarkt' 
opereert, 'met als sturend prin
cipe de economische waardeleer'. 
In de praktijk leidt dit tot een pro
ces van afbraak van de wetenschap 
als institutie. Het is echter, aldus 
de auteur, niet aileen een kwestie 
van marktgerichte tendenties en 
ontwikkelingen. De universiteit 
wordt - en werd al sinds een jaar 
of vijfendertig - geteisterd door 
'drie plagen': wanheheer, wan
prestatie en wanheleid. 

De in hepaalde opzichten on
fortuinlijke democratisering van 

als een vertrouwenspersoon deze 
fictie niet verzwakt en vooral 
omdat dan het overgrote dee! van 
de prohlemen toch onder de tafel 
hlijft, of nog ongewenster: de on
derzoeker verder 'advocatiseert' , 
lijkt zij mij niet meer dan een 
doekje voor het hloeden. 

ROMKE VAN DER VEEN 

Hoosleraar Bestuurskunde 
Universiteit Twente 

1. K. Aarts en H . van der Kolk, Teaen 
de stroom in? Non-respons en Hawthorne 
'!!Jecten in het Nationaal Kiezersonderzoek 
1998, Paper voor de NVMC-Voorjaars
conferentie 'De waan van de dag', 
Utrecht, 23 april 1999. 
2. Zo bleek tijdens een studiedag van 
het SISWO die was gewijd aan het boek 
van Kiibben en Tromp. Zie: FACTA 1999-s 

eind jaren '6o heeft plaats gemaakt 
voor een 'dictatuur van bestuur
ders'. De rechtspositie van de we
tenschappelijke medewerkers is 
uitgehold. Maar tegelijkertijd hie
den de wetenschappers zelf - de 
auteur denkt in het hijzonder aan 
de gammawetenschappers - on
voldoende kwaliteit. Zij worden 
echter op hun heurt onder druk 
gezet door de publish-or-perish 
regel. Dit hoewel we weten dat de 
wetenschap niet gediend is met 
meer publicaties, aileen met be
tere. 

Kennisstaanatie 
Naast het wanheheer en de wan
prestatie is er het wanheleid: 
'maatregel op maatregel is over de 
universiteiten uitgestort zonder 
dat ooit een serieuze poging is ge-
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daan de kwaliteitsvraag op haar 
eigen merites te beschouwen'. 
Het hangt er echter van af, wat je 
een 'serieuze poging' noemt. Mis
schien zijn de pogingen te 'seri
eus' geweest. 

We kampen in ieder geval, vol
gens de auteur, met een 'kennis
stagnatie'. Een van de redenen 
hiervoor is dat we te veel waarde 
hechten aan toegepast, en niet vol
doende aan fundamenteel onder
zoek. Dit gebeurt binnen wat de 
auteur een 'postmoderne' cultuur 
noemt, waar de juistheid en haal
baarheid van de wetenschappe
lijke 'kernwaarde' worden ont
kend. Want - hier ligt de link 
met de marktgerichte koers van 
de universiteit - 'kennishandel' 
maakt van wetenschappelijke ken
nis een 'product als aile andere 
handelswaar' en van een academi
sche institutie een 'bedrijfsorgani
satie' als aile andere. De privatise
ring is een 'verkeerd antwoord op 
verkeerd gestelde problemen'. 

Daar heb je het. Volgens het 
eigen waardestelsel van de echte 
academicus is kennis een waarde 
op zich, een intrinsiek goed. Hij 
wordt echter steeds vaker gecon
fronteerd met een academie die 
inderdaad gevraagd wordt (welis
waar nog in verwaterde vorm) om 
als een soort bedrijf te gaan opere
reo, waar kennis dus daadwerke
lijk een handelswaar aan het wor
den is, een waar die gekocht, ver
kocht of geruild kan worden tegen 
welke andere waar dan ook. 

De academicus is niet de enige 
die deze ontwikkelingen eng 
vindt. Ieclere serieuze musicus, 
pianist, violist of dirigent etc. 
vindt dat de waarde van zijn mu
ziek niet is uit te drukken in de 
gangbare munt van de markt. (AI-
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leen Luciano Pavarotti en vrien
den maken zich daar misschien 
geen zorgen over.) De beeldend 
kunstenaar heeft soortgelijke ge
voelens. 

Niettemin gebeurt het. Dus is 
er sprake van een strijd der ideo
logieen- weliswaar een zeer on
gelijke strijd. Het is echter niet 
voldoende om op de kernelemen
ten van een van deze ideologieen, 
in casu de academische, te insiste
ren, hoe elegant de articulatie van 
deze ideeen ook mag zijn. Er moet 
een analyse worden gemaakt van 
de instituties en van de (verande
rende) belangen die achter deze 
contrapositie schuilen. Waarom 
wordt de 'hoge cultuur' geliqui
deerd? Wie heeft daar belang bij of 
denkt dat te hebben? Welke bond
genootschappen - bij voorbeeld 
tussen het bedrijfsleven en een 
populistische politiek - worden 
hier gesloten? Zulke analyses zijn 
precies wat de wetenschapper aan 
de discussie kan bijdragen, want 
de politicus gaat dit uiteraard niet 
doen, helemaal niet als hij in een 
kabinet zit. De politicus zal na
tuurlijk doen alsof er niets aan de 
hand is - alsof aile nastrevens
waardige doelen in het onderwijs 
juist goed bij elkaar passen: meer 
democratie, meer toegankelijk
heid, betere kwaliteit, verbeterde 
arbeidsmarktperspectieven, een 
meer welvarende economie ... en 
ga zo maar door. 

Maar niemand gelooft dat het 
ailemaal zo probleemloos is of wei 
meevalt. lntegendeel. Een belang
rijk dee! van de geleerde traditie is 
wei degelijk aan het verdwijnen 
onder druk van de nieuwe ont
wikkelingen. Individuele creativi
teit gaat vaak verloren in het oer
woud van de gerationaliseerde 

universiteit. En de hedendaagse 
studenten zijn, zoals de auteur 
zegt, relatief ongeletterd in de tra
ditionele zin en niet altijd zeer ge
motiveerd voor een acadernische 
studie. Maar dat zijn feitelijke if

jecten van meer dieperliggende 
oorzaken. 

De oorzaken lijken kennelijk 
weinig te maken te hebben met de 
specifieke Nederlandse situatie. 
Deze effecten zijn in ieder geval 
overal in de westerse wereld te be
speuren. Je kunt de Nederlandse 
overheid of de ambtenaren of de 
bestuurders of de wetenschappers 
zelf onder vuur nemen - en zeker 
draagt iedereen zijn individuele 
verantwoordelijkheid. Maar om 
daar de nadruk op te leggen ge
tuigt van wat je zou kunnen noe
men een sentimentele benade
ring. 

Het is aileen maar goed, toege
geven, dat we soms oprechte ge
voelens hebben. Ik vind bij voor
beeld dat professioneel voetbal 
(om een voorbeeld te noemen 
naast wetenschap, muziek en 
kunst) ook een parodie is van wat 
het ooit was. Het is entertainment 
geworden, in dienst van de grote 
winst. Manchester United en de 
Champions League nemen we a! 
lang niet meer serieus. Gelukkig 
zijn er video's te koop van de wed
strijden van lang geleden. Maar 
om dan te concluderen dat 'we' 
een ander voetbalbeleid moeten 
gaan voeren - nee, de oude voet
balwereld is dood, kan niet meer 
in het Ieven worden teruggeroe
pen - ofleeft juist voort daar waar 
niet Ajax speelt, maar een dorps
elftal of een kinderploeg. Een sen
timentele gedachte dus. 

Ik was echter nog niet klaar met 
Huismans lijst. De meeste weten-
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schappers, stelt ze, varen op rou
tine. Echt creatieve ideeen hebben 
ze meestal niet. Noch worden 
zulke ideeen op prijs gesteld door 
de institutie. Deze interesseert 
zich aileen voor meetbare produc
tie (getelde publicaties keer im
pact factor en dergelijke statistie
ken). Ook dat is, in ieder geval tot 
op zekere hoogte, waar. Een Ame
rikaanse collega vertelde me ooit 
dat hij door de directeur van zijn 
instituut werd opgeroepen om 
zijn mening te geven ( een zuivere 
routineprocedure) over de voor
genomen benoerning van een 
nieuwe hoogleraar. "But he's no 
good', zei de collega. Maar zie 
daar - op het bureau van de direc
teur lag een enorm grote stapel 
van publicaties van de kandidaat. 
Ja, aileen - 'They're no good 
either' was het antwoord. Soort
gelijke situaties komen niet zelden 
voor. We weten het, maar het kan 
door geen formed ingestelde 
comrnissie, zeker niet door een 
ambtenaar, in ogenschouw wor
den genomen. 

Om soortgelijke en nog meer 
redenen, vindt de auteur, is een 
'herbezinning' op de werkstruc
tuur en werkopzet noodzakelijk. 
Een herbezinning? Deze uitdruk
king is veelzeggend: het gaat de 
auteur in haar analyse van de be
kende rnisstanden niet zozeer om 
objectief vast te stellen oorzaken 
en effekten, om belangen en be
langenconflicten, om landelijke 
en internationale tendenties, als 
wei om verkeerde concepties en 
foutieve besluitvorming. 

In de conclusie van haar boek 
vraagt ze: wat kunnen we nu doen? 
Maar wie zijn 'we'? Soms is de 
overheid aan bod. Bij voorbeeld: 
'de overheid moet zich duidelijk 
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uitspreken over de waarde die ze 
hecht aan het behoud van de we
tenschap als institutie'. Maar wat 
voor een 'moeten' is dit? Gaat het 
om een soort wanhopig appel? Of 
om de eis dat de overheid in ieder 
geval 'consistent' is in haar beleid? 

De collectivisatie van de 

universiteiten 

Daarbij had ik zelf gedacht dat het 
allemaal vrij simpel was, wat de 
oorzaken betreft. Steeds meer stu
denten in het hoger onderwijssys
teem. Vee! hogere uitgaven dus 
door de staat. Daarom een sterk 
gegroeide belangstelling in poli
tieke kringen voor het hoger-on
derwijsbeleid. De minister en zijn 
ambtenaren moeten dringend het 
officiele beleid zien te legitime
ren. Oat vereist, in een moderne 
parlementaire democratie, een 
bepaalde stijl: feiten, cijfers enzo
voort. Dus moeten er meetinstru
menten worden ontwikkeld en 
toegepast- door het departement 
zelf of door andere, plooibare 
organen zoals de KNAW. Dit be
tekent vervolgens een enorme 
bureaucratisering van het hoger
onderwijsstelsel, waar de docen
ten en onderzoekers zich natuur
lijk tegen verzetten. Hun inhou
delijk werk wordt namelijk sterk 
belemmerd door de nieuwe 'con
troles'. 

Bovendien kan een controlesys
teem dat met formele instrumen
ten werkt geen adequate of be
trouwbare resultaten leveren op 
een gebied dat zo diffuus is- en zo 
afhankelijk van individuele crea
tiviteit en initiatief- als de univer
siteit. De kwaliteit van onderwijs 
en onderzoek kun je van 'buiten', 
met formele instrumenten, niet 
goed beoordelen - behalve uiter-

aard juist op formele aspecten. De 
auteur heeft, wat dit soort kwes
ties betreft dus het gelijk aan haar 
zijde. Wat zou je zelf verkiezen, als 
je (ik noem maar wat) filosofie 
wilde gaan studeren? Een pedago
gisch verantwoorde cursusopzet, 
een cumulatief goed opgebouwd 
en evenwichtig programma met 
duidelijke omschreven leerdoe
len, gedoceerd in prima belichte 
collegezalen met goed functione
rende overheadprojectoren - of 
gewoon ergens in de buurt van 
Ludwig Wittgenstein mogen ver
keren? 

Uiteraard zal een ambtenaar 
antwoorden dat dit geen alterna
tieven zijn, dat de vraag dus unfair 
is. Een faire vraag is evenwel, of 
de bureaucratisering - elders 
noem ik het de 'collectivisatie' 1 -

van de universiteit belangrijke 
obstakels opwerpt tegen het ont
staan binnen de institutie van 
nieuwe, originele (uiteraard vaak 
onconventionele en verontrus
tende) ideeen en projecten. 

Ook op een ander punt geef ik 
de auteur indirect gelijk. Zij klaagt 
de consequenties van de hervor
rningen- ik heb van bureaucrati
sering gesproken, je zou ook de 
term 'rationalisering' kunnen ge
bruiken- van de instituties van de 
wetenschap aan. Welnu, het is 
waar dat, op internationaal ni
veau, de top-instituties vaak de 
minst 'gerationaliseerde' zijn, de 
meest 'ouderwetse' niet aileen 
wat hun onderzoekstructuur be
treft maar ook in hun onderwijs
methodes. Dit geldt in ieder geval 
(nog) voor Oxford en Cambridge, 
die ik vrij goed ken. Het lijkt para
doxaal, maar dat is het niet. Op 
het gebied van top-wetenschap en 
top-onderwijs kan het contrapro-
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ductief zijn om primair in termen 
van efficiency en markt te gaan 
opereren. Wanthierisnamelijkde 
markt ze!f op zoek naar bet soort 
kwaliteit dat aileen voortkomt uit 
een nadruk op de intrinsieke waarde 

van wetenschap en kennis. Waar 
gaat een marktgerichte impresa
rio op zoek naar zijn nieuwe 
pianovirtuoos? Bij de conservato
ria waar juist muzikale kwaliteit 
en talent - en niets anders- cen
traal staan. 

Voor een overheid zijn di t even
wel zeer onwelkome waarheden, 
want deze leiden tot praktisch on
oplosbare beleidsproblemen. De 
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standaard-meetinstrumenten rna
ken namelijk gebruik van metho
des die hier geen rekening mee 
kunnen houden. Ze gaan uit van 
begrippen- zoals nut, social wel
fare enz. - die per definitie aan de 
essen tie van het probleem voorbij
gaan. Maar ja: niet alle problemen 
zijn oplosbaar in onze wereld, 
zeker niet door een overheid. 

Juist in dit verband is het inte
ressant om te constateren dat de 
colleaes van Oxford en Cambridge, 
waar ik het net over had - en dit 
geldt nog sterker voor de Ameri
kaanse Ivy Leasue-instellingen -
over eigen fondsen beschikken, 

die het mogelijk maken om, tot op 
zekere hoogte, een eigen koers te 
bepalen en te varen. Dit is een ob
jectief gegeven. Daar kun je - in 
tegenstelling tot een klachten
boek- wat voor kopen. 

GRAHAME LOCK 

Hoosleraar politieke theorie 

Katholieke Universiteit Nijmesen en 

verbonden aan Qyeen 's Collese, 

Oiford 

1 . Grahame Lock, 'The Collectivisation 
of the Dutch Universities', in Minerva . 
A Review'![ Science, Learnina and Policy, 
Washington D.C., vol. xxvn, nos. 2-3, 
Summer-Autumn 1989 . 
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Groeten uit de 
geweldgedoogzone 

Aan het strand van Katwijk be
waar ik idyllische jeugdherinne
ringen. Kuilen graven, zwemmen, 
kwalalarm, limonade, en rood
verbrand weer naar huis met bus 
en trein. 'Groeten uit Katwijk aan 
Zee', ansichten van blauwe wate
ren en volle stranden of van 
humoristische situaties rand dikke 
badgasten. En dan is er opeens de 
aankondiging van de burgemees
ter van Katwijk, naar aanleiding 
van ongeregeldheden rand de 
eeuwwisseling, dat hij het plan 
heeft opgevat een deel van het 
strand te bestemmen tot zone 
waar vandalen vrijelijk hun agres
sie kunnen botvieren. Er moet 
wei iets heel ingrijpends veran
derd zijn in het vroeger zo gezags
getrouwe dorp. 

Katwijk staat daarin niet aileen. 
Heel Nederland lijkt het toneel te 
zijn geworden van meer agressie 
en forser geweld. Als we de socio
logen mogen geloven heeft dat iets 
te maken met individualisering en 
verminderde sociale cohesie, met 
sociale achterstanden en snelle 
maatschappeli jke verandering. 
Het heeft ook te maken met de 
snel voortschrijdende alcoholise
ring van de samenleving, om het 
eens sociologisch uit te drukken; 
met het 'happy hour' voor scholie
ren als indirekte uitnodiging tot 
vandalisme en agressie. Wat moe
ten we daarmee aan? Wat moet de 
overheid ermee aan? 

In de toelichting bij de begro
ting voor het jaar 2 ooo van het de
partement van Binnenlandse 
Zaken wordt beknopt en goed 
omschreven waarop de krachts-

inspanningen zich richten: op een 
effectieve, efficiente overheid in 
een veilige en democratische 
rechtsstaat (p. 4 Begroting). In die 
zin springt het woord 'veiligheid' 
er opeens uit . Criminaliteit en zin
loos geweld zijn blijkens enquetes 
de allergrootste zorg van de bur
gers, een vele malen belangrijker 
probleem dan het milieupro
bleem. Maar waarom eigenlijk? 
Statistisch gezien dalen de mis
daadcijfers, statistisch gezien 
nemen de geweldsdelicten met 
zware gevolgen weliswaar toe, 
maar niet over de hele linie. De 
kans om slachtoffer van geweld te 
worden lijkt vooral te zijn toege
nomen in het nachtelijk en och
tendlijk uitgaansleven. Is het dus 
een betrekkelijk beperkt, afgeba
kend, specifiek probleem? Nee, 
want zinloos geweld en agressie 
hebben een symbolische lading, ze 
staan voor een veel gevaarlijker 
ontwikkeling. Zinloos geweld is 
niet aileen een tragedie voor de 
betrokkenen, maar een veel ver
der gaande bedreiging. Plotselinge 
en niet gerechtvaardigde agressie 
mag dan zinloos geweld genoemd 
worden, daarom is het nog geen 
betekenisloos geweld . Als zinloos 
geweld veel voor gaat komen, is 
dit een teken dat de rechtsstaat en 
de democratie worden bedreigd. 
Want voorwaarde voor de demo
cratische rechtsstaat is de veilig
heid van het publiek domein, van 
de rysieke en mentale ruimte 
waarin burgers zich bewegen en 
van waaruit hun betrokkenheid bij 
de publieke zaak totstandkomt. 

De PvdA-beginselcommissie 
heeft het in De rode draden van de 
sociaal-democratie ook over het pu
bliek domein, als een vorm van 
culturele democratie die de voor-
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waarde is voor een vi tale politieke 
democratie. Publiek domein is, in 
de woorden van het rapport, aan 
de ene kant een 'verzameling of 
collectie: van ontmoetingsplek
ken, openbare ruimtes en land
schappen' en aan de andere kant is 
het ook 'een voortdurende pu
blieke discussie'. Het zou wei eens 
zo kunnen zijn dat een veilig fysiek 
publiek domein een psychologi
sche randvoorwaarde is voor een 
democratische meningsvorming 
over de publieke zaak. Oat is al
thans de centrale stelling van Ri
chard Sennetts magistrale hoek 
The Fall if Public Man ( 1 976), 
waarin hij laat zien hoe in de acht
tiende eeuw de vormgeving van 
de fysieke publieke ruimte in ste
den als Parijs en London voor
waarde was voor democratische 
verschijnselen en in de Verenigde 
Staten van de twintigste eeuw de 
publieke ruimte juist zo werd 
vormgegeven dat de burgers daar
uit werden verdreven. 

Wat kan de overheid doen? Uit
banning van zinloos geweld ligt 
hoven haar macht. Maar men kan 
wel vragen hebben bij de manier 
waarop vanuit de sfeer van het bin
nenlands bestuur wordt opgetre
den. Minister Van Boxtel kwam in 
het nieuws door in Amsterdam 
een geweldloze zone te openen en 
kondigde aan dat alle grote steden 
geld krijgen om een dee! van de 
stad als geweldloze zone te profi
leren. Hij bezegelt hiermee een 

zinvol initiatief van burgers, 
vooral van betrokken horecaon
dernemers. Maar de naam 'ge
weldloze zone' geeft een verkeerd 
signaal, een signaal dat maar a! te 
goed wordt verstaan: buiten de 
geweldloze zone mag het geweld 
zeker wei. Met goedvinden van 
de overheid wellicht zelfs. Zo is 
het niet bedoeld, maar deze inter
pretatie (die in het recht bekend 
staat als de a contrario redenering) 
is een gangbare en begrijpelijke 
reactie. 

De overheid kijkt toe 
Het Katwijkse initiatief is een stap 
verder in de verkeerde richting: 
de instelling van een geweldged
oogzone. Het is niet eenvoudig 
zich dit concreet voor ogen te 
stellen. Reikt de jongerenwerker 
honkbalknuppels uit om passanten 
die zich in deze zone wagen af te 
ranselen? Stelt N s treinstellen ter 
beschikking die men mag vernieti
gen? Hoe moet de openbare orde 
gehandhaafd worden op de grens 
tussen deze geweldgedoogzone en 
het andere strand waar in de 
zomer Duits de voertaal is of waar 
een zone als naaktstrand is aange
wezen? De geweldgedoogzone is 
meer dan een verkeerd signaal, 
een teken dat zelfs over zinloos ge
weld met de overheid te onder
handelen is. 

We komen bij het zinloos ge
weld het probleem tegen van de 
verkaveling en de privatisering 

van de macht over het publi~k 
domein. Stations worden door het 
publiek terecht opgevat als open
bare ruimtes waarin de veiligheid 
gegarandeerd moet zijn. NS ziet 
het, blijkens woordvoerders van 
de spoorwegpolitie, als de toeval
lige decors voor zinloos geweld 
dat nu eenmaal overal kan optre
den. Men meent aan camerabewa
king genoeg te hebben om de vei
ligheid te versterken, vandaar de 
sluiting van de loketten en het 
streven vee! stations geheel onbe
mand te Iaten functioneren. Oat is 
afschaffen van sociale controle, 
dat is vragen om vandalisme, dat is 
gedogen van geweld. Maar de 
overheid kijkt toe. Misschien 
omdat N s niet onder Binnenlandse 
Zaken maar onder Verkeer en Wa
terstaat valt. We komen de verko
kering van de overheid tegen. En 
toch liggen hier duidelijk kansen 
om de burgers bij het probleem te 
betrekken en is er een draagvlak 
voor initiatieven om de publieke 
ruimte veiliger te maken. De stille 
tochtvan 2o .ooomensenin Vlaar
dingen is een uiting van burger
schap. Een veilig en toegankelijk 
publiek domein is een voorwaarde 
voor een goed functionerende 
democratie, waarin geweldloze 
zones niet ingeklemd liggen tus
sen geweldgedoogzones. 

WILLEM WITTEVEEN 

Lid van Eerste Kamer voor de PvdA 
en redactieraadlid s &.o 
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Een paar weken geleden kwam naar buiten dat een aantal schoolbestu
ren risicovol belegt. Er volgde een verontwaardigde reactie. Schoolbe
sturen k:rijgen geld om hun gebouwen te onderhouden en de salarissen 
te beta! en, niet om ermee te speculeren. De toon van de verontwaardi
ging is vergelijkbaar met die rond de Ceteco-affaire: publieke instanties 
behoren zich verre te houden van risicovol gedrag. 

Er zit iets huichelachtigs in deze reactie. Onder paars zijn steeds 
meer taken gedecentraliseerd, naar schoolbesturen en provincies bij
voorbeeld, zonder dat de fmancien integraal mee-verhuisden. Bij elke 
decentralisatie werd een 'efficiency-korting' toegepast. Want hoe dich
ter een bestuur bij de praktijk staat, was de redenering, hoe efficienter 
het kan werken. Waar deze besturen wel de voile verantwoordelijkheid 
dragen voor 'tegenvallers', is het niet zo gek dat zij proberen buffers 
tevormen. 

Maar er is meer. 
Langzamerhand is er een cultuur-omslag waarneembaar waarbij de

gelijkheid het aflegt tegen de 'dynamiek van de markt'. Sparen voor je 
oude dag door je geld vast te zetten op een spaarrekening is niet meer 
genoeg. Er client minimaal een rendement van 4 procent behaald te 
worden. Oat is althans het percentage waarvoor je door de belasting
dienst wordt aangeslagen. Een minimaal vereist rendement geldt niet ai
leen voor individuen, maar bijvoorbeeld ook voor schooldirecteuren. 
Op gelden die aan scholen worden overgemaakt wordt een 'rente-kor
ting' van 3 procent toegepast. Scholen moeten hun geld dus minstens op 
een spaarrekening zetten om quitte te spelen. Als dit soort onderne
mend gedrag a! van burgers en schooldirecteuren wordt verwacht, is het 
niet zo gek als school- of provinciebesturen, die voor vee! grotere be
dragen verantwoordelijk zijn, zich nog ondernemender gaan opstellen. 

Symptomatisch is de uitspraak van een van de schoolbestuurders: 
'Iedereen pikt een graantje mee van de stijgende beurskoersen, dus 
waarom wij niet?' Binnen de heersende moraal heeft hij groot gelijk, 
maar als dat de norm wordt kunnen we nog een hoop, ongetwijfeld 
weer nieuwe verontwaardiging oproepende, initiatieven tegemoet 
zien. Van verzorgingshuizen bijvoorbeeld of de politie. Metals onver
mijdelijk gevolg dat het ene verzorgingshuis (politiecorps) meer mid
delen tot zijn beschikking zal hebben en dus betere zorg (veiligheid) zal 
kunnen hi eden dan het andere. Om de simpele reden dat zij succesvol
ler belegd hebben dan anderen. 

lk kan mij veel voorstellen bij de verontwaardiging over het 'markt
conforme' gedrag van school- en provinciebesturen. Het beleggen van 
geld zou niet de eerste prioriteit van een schoolbestuur moeten zijn, en 
a! helemaal niet van een schooldirecteur. Maar die verontwaardiging zal 
dan wei (politieke) consequenties moeten hebben. Als wij vinden dat 
de belangrijkste taak van (om maar een voorbeeld te noemen) school
besturen is om goed onderwijs te bieden, dan moeten zij ook op het 
vervullen van die taak worden afgerekend en niet op kwaliteiten als het 
met succes kunnen speculeren op de beurs. Oat betekent dat zij er op 
moeten kunnen rekenen dat de kosten die noodzakelijk zijn voor het 
goed vervullen van hun taken (uiteraard gecontroleerd) op fatsoenlijke 
wijze worden vergoed. Anders heeft de verontwaardiging een behoor
lijk valse toon. 

Hypocriete 
veront

waardiging 

MARIJKE LINTHORST 

Redacteur s &_o 
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OP ZOEK NAAR DE GRENZEN VAN MULTICULTUREEL NEDERLAND 

Multicultureel 

Paul Scheffer snijdt in zijn 
artikel 'Het multiculturele 
drama' twee kwesties aan 

drama voor 
uitverkochte zaal zijn nog steeds in aanzien

lijke mate werkloos of ar
beidsongeschikt. De 
tweede generatie die in Nedie slechts zijdelings ver-

band met elkaar houden. 
Een kwestie is de economi
sche integratie van migran
ten die naar het oordeel van 
Scheffer weinig voorspoe
dig verloopt. De andere 
kwestie is die van de weinig 
zelfbewuste houding die 
Nederland aanneemt te
genover de gei:mporteerde 
culturen. Over beide kwes
ties is Scheffer somber ge-

CARLO VAN PRAAG 
derland aan het onderwijs 
deelneemt, bereikt welis
waar een veel hoger oplei
dingsniveau dan de eerste 
generatie, maar presteert 
aanmerkelijk minder dan 
de autochtone N ederlandse 
leerlingen. Door een te ge
ringe blootstelling aan de 
Nederlandse taal in de 
vroege levensjaren en door 

Naar aanleidinB van bet artikel 

'Het multiculturele drama' van publicist en 

oud- wBs-medewerker Paul Schdfer, verschenen 

in NRCHandelsblad op 29 januari 2000, 

is een hiftiB publiek debat over de arenzen van 
multicultureel Nederland ontstaan. 

Ook s &.o wil hieraan in dit nummer bijdraaen. 

stemd. Ik ga tot op zekere hoogte met hem mee. 
Het naoorlogse Nederland was decennia lang 

verwikkeld in een proces van democratisering en ni
vellering. In de loop van de jaren zeventig bereikte 
de verzorgingsstaat zijn voile omvang en de inko
mensongelijkheid zijn laagste waarde. Juist in die pe
riode diende zich echter een nieuwe maatschappe
lijke achterhoede aan. De arbeidsmigratie uit het 
Middellandse-Zee-gebied zette, ondanks beper
kende maatregelen van de regering, door en de mi
granten lieten hun gezinnen overkomen daarmee te 
kennen gevend dat zij blijvers waren. De massa-im
migratie rond de dekolonisatie van Suriname voegde 
zich daarbij. De migranten waren grotendeels laag 
opgeleid. Met het verdwijnen in Nederland van 
grote hoeveelheden industriearbeid sloeg de werk
loosheid onder hen toe. De Surinamers zijn door 
deze ontwikkeling overigens minder geraakt dan de 
Turken en Marokkanen; zij vertoonden naar hun so
ciale achtergrond een meer gevarieerd beeld. Door 
diverse oorzaken was echter ook hun sociale positie 
tamelijk laag. 

Wij kampen in deze tijd van hoogconjunctuur 
nog steeds met de erfenis van deze migratiestromen 
en juist het feit dat het de meesten van ons steeds 
beter gaat, vergroot onze gevoeligheid voor reste
rende sociale ongelijkheid. De migranten van toen 

een tekort schietende in
structieve kwaliteit van de opvoeding in het gezin, 
arriveren deze kinderen op school met een achters
tand die zij gewoonlijk niet meer inlopen. 

De migranten en hun nazaten wonen voorname
lijk in de grote steden en daarbinnen in wijken waar 
zij zelf de meerderheid beginnen te vormen. De 
scholen zouden daar 'zwart' zijn, ook zonder dat de 
autochtonen hun kinderen bewust aan deze scholen 
zouden onttrekken. Dat een groot deel van de al
lochtone kinderen is aangewezen op dergelijke con
centratiescholen, doet hun zaak geen goed. De 
tweede generatie lijdt nog steeds onder een hoge 
werkloosheid; hun werkloosheid is niet eens lager 
dan die van hun ouders. Discriminatie op de arbeids
markt speelt daarbij een rol, naast de voortijdige uit
stroom uit het onderwijs en de op een te laag niveau 
behaalde diploma's. Veel van de vooruitgang die de 
tweede generatie desondanks boekt, wordt aan het 
oog onttrokken door de voortgaande immigratie die 
steeds een verse, meestal slecht op Nederland voor
bereide, eerste generatie van migranten op de been 
houdt. De achterstand van de allochtonen als cate
gorie wordt ook daardoor bestendigd. 

Scheffer maakt van de allochtone achterstand te
recht een probleem en hij hamert al even terecht op 
het belang van een grondige Nederlandse-taalver
werving. De Nederlandse regering kan in deze ech-
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ter noch gebrek aan visie, noch nalatigheid worden 
verweten, zoals haar critici vaak maar al te routineus 
doen. Aan het begin van de jaren tachtig stelde zij al 
een volstrekt heldere diagnose: de verschillende al
lochtone groepen die Nederland op dat moment 
herbergde, kwamen overeen in het feit dat zij een 
duurzame sociale achterstand op de overige bevol
king dreigden op te lopen en om dit risico te bezwe
ren, riep de regering een minderhedenbeleid in het 
Ieven dat in grote lijnen een achterstandsbeleid voor 
allochtonen was. Extra onderwijs aan kinderen in de 
Nederlandse taal vormde daarvan een belangrijk on
derdeel. Voor nieuwe im-

De reacties op dit onderdeel van Scheffers artikel 
zijn in het algemeen weinig vleiend. Een soortgelijk 
betoog van Bolkesteins riep in 1991 eveneens veront
waardiging op. De verwijten zijn in beide gevallen 
dezelfde. De westerse cultuur is niet beter dan een 
willekeurige andere cultuur; de westerse cultuur is 
zelfs minder waardevol dan bij voorbeeld de islarniti
sche cultuur, want wij zorgen niet voor onze bejaarde 
ouders en de criminaliteit is hier hoger. De westerse 
cultuur bestaat trouwens helemaal niet en de islarni
tische cultuur bestaat evenmin. Beide 'culturen' her
bergen immers een veelheid aan gebruiken, opvat

migranten is er nog niet zo 
lang (en rnisschien inder
daad aan de late kant) het 
inburgeringsbeleid en ook 
daarin speelt het onderwijs 
in de Nederlandse taal een 
hoofdrol. Men kan de rege
ring hooguit verwijten dat 
zij het, geheel naar de mode 
van de dag, aan gemeenten, 
scholen en andere lokale 

Wij kampen in deze tijd van 

hoosconjunctuur nos steeds met de 

eifenis van deze miaratiestromen en 

juist het Jeit dat het de meesten van 

tingen en levensstijlen! Het 
contrast dat Scheffer ons 
voorschotelt, is misleidend 
en tendentieus. 

Aan de manier waarop 
ik deze verwijten voor het 
voetlicht breng, merkt de 
lezer wellicht dat ik er niet 
door ben gei:mponeerd. 
Mijn sympathie ligt eerder 
bij Scheffer dan bij zijn cri-

ons steeds beter aaat, versroot onze 

sevoelisheid voor resterende sociale 

onselijkheid. 

instanties overlaat om dit beleid vorm te geven en 
dat zij daarbij de nationale reikwijdte van de proble
matiek onvoldoende recht doet. 

Scheffer snijdt zoals gezegd in zijn essay een tweede 
kwestie aan die bij hem nauw verweven is met de 
eerste. De auteur vraagt zich af of de emancipatie 
van minderheidsgroepen wei gediend is met de 
koestering van hun eigen identiteit en of de islam 
niet een struikelblok is op de weg naar integratie. 
Hij schildert het multiculturalisme af als een gemak
zuchtige ideologie en distantieert zich van de 'apo
logeten van de diversiteit'. Hij plaatst vraagtekens 
bij onderdelen van het minderhedenbeleid als het 
onderwijs in eigen taal en cultuur en het intercultu
reel onderwijs. Hij roept ten slotte op tot een groter 
nationaal zelfbewustzijn. Niet aileen onze taal, maar 
ook onze geschiedenis en onze westerse waarden 
zouden op een wat indringender manier uitgedra
gen kunnen worden onder allochtone medeburgers. 
Wij moeten er bij voorbeeld niet op vertrouwen dat 
de islam zich gemakkelijk in de Nederlandse samen
leving laat absorberen. De islarnitische opvattingen 
over de rol van de godsdienst in het openbare Ieven 
verschillen nogal van de onze en culturele botsingen 
zijn veel frequenter dan welwillende intellectuelen 
in hun comfortabele suburbs denken. 

tici. Natuurlijk bestaat er in 
het westen een grote culturele diversiteit en is het 
moeilijk om de westerse of de Nederlandse cultuur 
te definieren. Dat wil niet zeggen dat een dergelijke 
cultuur niet bestaat. Zij drukt zich uit in onze insti
tuties, in de rechten van individuen, in de behande
ling van politieke tegenstanders door de regering en 
door de politiele omgang met echte of vermeende 
wetsovertreders. Natuurlijk zijn er allerlei richtin
gen binnen de islam en mogelijk zelfs vrijzinnige 
stromingen; ze komen aileen wel erg moeilijk 
hoven! De vrijzinnige moslims moeten eigenlijk 
naar het westen migreren om hun opvattingen te 
kunnen ventileren. 

Scheffer heeft gelijk als hij vaststelt dat de wes
terse intellectuelen, die zo gemakkelijk warm lopen 
voor de multiculturele samenleving ('de apologeten 
van de diversiteit'), wat slordig omspringen met de 
verworvenheden van hun eigen cultuur. AI relative
rend vergeten zij hun zegeningen te tellen. 

Ik geloof aileen niet dat de cultivering van het 
eigene (door de allochtonen zelf of door hun au
tochtone belangenbehartigers) de vooruitgang van 
allochtonen in de Nederlandse samenleving in de 
weg staat. Hun achterstand is de erfenis van hun re
cente migratie naar dit land, waar zij grotendeels 
binnenkwamen als ongeschoolde arbeiders of op 
zijn best als houders van op de Nederlandse arbeids-
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markt niet onmiddellijk verzilverbare diploma's. 
Het ligt niet in de rede dat deze migranten binnen 
anderhalve generatie sociaal integreren. Dat wordt 
nergens vertoond, zeker niet als de immigratie in
tussen maar doorgaat. In de jaren negentig bedroeg 
het aantal vestigers ergens tussen de soo.ooo en 
Goo. ooo en was daarmee hoger dan in een van de 
voorgaande decennia. Moet de Nederlandse inte
gratiemachine dat zo maar bijbenen? En zou het de 
immigranten hogerop helpen als zij maar snel af
stand deden van hun cultuur? 

Stel dat ik gelijk heb en dat de cultivering van het 
eigene de sociale mobiliteit van de minderheden 
inderdaad niet belemmert: vervallen dan Scheffers 
bezwaren tegen het multiculturalisme? lk denk van 
niet, omdat die bezwaren niet uitsluitend van in
strumentele aard zijn. Het gaat niet aileen om een 
mogelijk geblokkeerde sociale stijging bij ailoch
tonen, het gaat ook om de intrinsieke merites van 
het multiculturele ideaal die Scheffer niet hoog aan
slaat. lk sluit me in dat opzicht bij hem aan. In zijn 
milde vorm is het multiculturalisme weinig meer 
dan een aanprijzing van het bestaande. Nederland is 
de woonplaats van mensen uit vele culturen en die 
kunnen, mits zij binnen de wet blijven, op ailerlei 
manieren uitdrukking geven aan hun culturele iden
titeit. Zij worden daarin zelfs enigermate door de 
overheid gestimuleerd. Er zijn wat grensconflicten. 
Men kan van mening verschillen over de toelaat
baarheid van hoofddoekjes bij de geiiniformeerde 
politie of in de schoolklas en dat is het ongeveer. In 
zijn meer radicale vormen geniet het multicultu
ralisme hier te Iande weinig aanhang (hoewel men 

niet kan velen dat het, zoals door Scheffer, expliciet 
wordt aangevailen). Bijna niemand propageert ech
ter gescheiden rechtsstelsels en zelfs een etnisch
religieuze verzuiling, waartoe de mogelijkheid 
rechtens bestaat en die in aanleg bovendien aanwe
zig is, ontmoet weinig enthousiasme. Het recht op 
clitoridectomie of op eerwraak of op dispensatie van 
leerplicht voor islamitische meisjes wordt door geen 
zinnig mens bepleit. Aileen al het noemen van dit 
soort voorbeelden, komt een spreker te staan op de 
hoon van de zaal. Waar haalt hij het lef vandaan om 
gehele culturen op te hangen aan een paar hoogst 
uitzonderlijke praktijken? 

Het is echter niet aileen de schuld van de spreker, 
maar ook van de zaal. Laat die maar eens aangeven 
wat er in Nederland moet veranderen, om deze 
samenleving waarlijk multicultureel te maken. 
Meestal gaan de suggesties niet verder dan dat in een 
of andere adviescommissie van de regering meer al
lochtonen moeten zitten. 

Welk beslag moeten ailochtone culturen nu pre
des op het Nederlandse openbare Ieven kunnen leg
gen? Hoeveel soevereiniteit in eigen kring dienen zij 
te krijgen? Kortom, hoe ziet zo'n betere, meer 
multiculturele samenleving er nou eigenlijk uit? Zijn 
er daarvan misschien elders op de wereld voorbeel
den die navolging verdienen? lk hoor het graag! 

CARLO VAN PRAAG 

Hoifd ifdelinB Rapportaae en Advies van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau; auteur van het hoifdstuk over de 
multi-etnische samenlevinB in het 'Sociaal Cultureel 

Rapport 1998' 
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OP ZOEK NAAR DE GRENZEN VAN MULTICULTURE E L N E DERLAND 

De sociaal-

Niets oogt mooier dan rap
porten waar de goede be
doelingen van afdruipen. 
Zoals Wisselwerkina, 'een 
PvdA-visie op intercultura
liteit' . Het PvdA-bestuur 

democratie en 
de migratie
samenleving 

ideaal nog steeds niet be
reikt. Politiek handelen kan 
blijkbaar sommige voor
waarden voor succes bei'n
vloeden, maar niet aile 
beslissend bepalen. 

heeft het rapport voorjaar Stoort het menig soci
r 998 aangeboden als 'basis 
voor een brede discussie' 
die 'uiteindelijk (zou moe-

WOUTER GORTZAK aal-democraat dat de tradi
tionele kansenongelijkheid 

ten) leiden tot 'een besluitvormende afronding en 
defrnitieve standpuntbepaling' . Discussie en besluit
vorming hebben echter geen zichtbare sporen nage
laten, waarschijnlijk door een ongelukkige timing. 
Het rapport werd namelijk in haast geschreven om 
nog voor de verkiezingen van '9 8 een helder PvdA
standpunt op tafel te hebben. Maar een verkiezing
stijd is ook in de PvdA geen periode om in rapport of 
discussie nuance en dilemma te etaleren. 

Imniddels heeft de publicist Paul Scheffer met 
een schril getoonzette verhandeling de discussie 
over de toekomst van de multi-etnische samenleving 
een nieuwe impuls gegeven. Het multiculturele 

drama, de dreiging van het ontstaan van een etnische 
onderklasse door achterblijvende onderwijsresulta
ten, staat sindsdien in het centrum van de belang
stelling. Dat veel kinderen van nieuwkomers achter
blijven is overigens eerder verdrietig dan verwon
derlijk. Sociaal-democraten weten, ook al zouden zij 
anders willen, dat stijging op de maatschappelijke 
ladder niet uitsluitend (zelfs niet voornamelijk) 
wordt bepaald door individueel talent en doorzet
tingsvermogen. Zij hangt immers mede af van een 
stimulerende omgeving, van relaties, van geboden 
mogelijkheden (als studiebeurzen) en van de ruimte 
die de elite nieuwkomers biedt. Na de Tweede 
Wereldoorlog waren kansen op stijging groter dan 
voorheen . Het gebrek aan hoger geschoold kader 
stimuleerde de aandacht voor 'verborgen' talent, 
een verbeterd beurzenstelsel hood nieuwe moge
lijkheden, bewuste arbeiders stimuleerden hun kin
deren 'door te leren' . Deze factoren droegen bij tot 
'gelijker kansen', al werd het sociaal-democratisch 

nog steeds niet definitief is 
overwonnen, de aandacht gaat momenteel sterker 
uit naar de gebrekkige kansen op doorstroming van 
kinderen van allochtone herkomst, terwijl hun mo
gelijkheden althans in theorie groter zijn dan die van 
arbeiderskinderen in de jaren dertig. De handicaps 
echter zijn dat zo mogelijk ook. Hun ouders kregen 
vaak weinig opleiding in het land van herkomst, zij 
verrichtten hier meestallaag- of ongeschoold werk 
en liepen hun scholingsachterstand niet in. Omdat 
zij het Nederlands hoogstens gebrekkig beheersen, 
geen ervaring hebben met onderwijs hier en de 
communicatie thuis/ school daardoor tekortschiet, 
woning en woonomgeving vaak te wensen over
laten, thuis geen N ederlands wordt gesproken, stap
pen hun kinderen met een handicap het basisonder
wijs binnen en blijken zij te vaak niet in staat die in 
schooltijd nog in te halen. Zo dreigen volgende ge
neraties de kern te vormen van een nieuwe, dit keer 
allochtone, onderklasse en tekent zich een multicul
tureel drama af. 

Het democratisch onaeduld 

Het is te optimistisch te geloven dat het, als eerder 
met de 'autochtone onderkant', met de allochtone 
kinderen als vanzelfsprekend in orde komt, maar er 
is evemnin aanleiding voor de bijna hysterische op
winding die media en politiek momenteel in haar 
greep heeft als het over zwarte scholen en achter
blijvende resultaten gaat. Want het is ondenkbaar 
dat de overheid de ontwikkelingen op haar beloop 
zal Iaten, en een allochtone onderklasse voor lief 
neemt. Aileen al het risico van ernstige sociale on
rust die uit allochtone frustratie zou kunnen voort-
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vloeien dwingt tot beleidsmatig ingrijpen. Verwacht 
mag dan ook worden dat overheidsbeleid en auto
nome maatschappelijke processen ertoe zullen bij
dragen dat iedere volgende generatie beter is in
geburgerd, de taalachterstand gaandeweg wordt 
ingelopen, dat allochtone rolmodellen hun omge
ving zullen inspireren tot hogere prestaties, en een 
welbegrepen eigenbelang de autochtone elite zal 
prikkelen (uitzonderlijk) goed presterende alloch
tone jongeren tot haar rijen toe te Iaten. Die laatste 

aal-democraten uit van gelijkwaardigheid van men
sen en wie culturele diversiteit niet ziet loopt met 
een bord voor zijn kop. Maar wie het laat bij de er
kenning van de culturele diversiteit wekt de indruk 
daarmee de huidige situatie naar de toekomst te wil
len doortrekken. Misschien bevordert de huidige 
diversiteit, als eerder het zuilenstelsel, integra tie in 
de Nederlandse samenleving. Wie onzeker is in een 
nieuw land kan meer zekerheid ontlenen aan de 
eigen groep, naarmate deze hechter georganiseerd 

is. Maar ook als dat zo is ontwikkeling is al, te voor
zichtig wellicht nog, bij 
overheid, bedrijfsleven en 
in de politiek op gang geko
men. 

Het democratisch onge

duld, versterkt door een 
sociaal-democratisch be
wustzijn dat het voortbe

moet worden aangenomen 
dat wanneer de individuele 
integratie voortschrijdt, de 
eigen cultuur voor het indi
vidu aan betekenis inboet. 

Het is al dramatisch genoeg dat de 

dominante cultuur de nieuwkomer 

onontkoombare eisen stelt, waarbij de 

cultuur uit het land van herkomst 
Principieler is mijn be

zwaar tegen de toevoeging 
'ongeacht hun culturele 

verschillen en achtergronden'. Daarin komt een 
vorm van cultuurrelativisme tot uitdrukking die, 
vrees ik, inburgering en ontplooiing van de alloch
toon eerder belemmert dan bevordert. Tot het cultu
reel relativisme ben ik, tijdens mijn studie, bekeerd. 
Heb ik het destijds goed begrepen dan moet iedere 
cultuur binnen haar eigen context begrepen worden. Zo 
opgevat was cultuurrelativisme een wapen tegen het 
culturele imperialisme van een christelijk westen dat 
zich overal ter wereld voor cultureel superieur uitgaf. 
Iedere cultuur moest je begrijpen 'binnen de eigen 
context'. Maar daarin zit 'm nu net de crux als het om 
de allochtonen inN ederland gaat. Er is uiteraard geen 
enkele reden om neerbuigend te doen over hun nor
men- en waardenpatroon, over hun geloofsartikelen 
en gebruiken, het is zelfs waarschijnlijk dat een deel 
ervan de Nederlandse cultuur zal binnendringen en 
mogelijk verrijken. Voorbeelden daarvan zijn tot nu 
toe voornamelijk te vinden in de gevarieerder gewor
den eetcultuur, en in toenemende mate in literatuur, 
theater, muziek en dans. Maar dat sluit niet uit dat 
sommige elementen uit die culturen diametraal kun
nen staan tegenover wat in onze cultuur, vaak na veel 
strijd, tot onvervreemdbare verworvenheden wordt 
gerekend. Zo acht ik het ondenkbaar dat we, uit een 
cultuurrelativistisch respect, onderdrukking van en 
genitale verminking bij vrouwen, intolerantie jegens 
andere dan de eigen religie of discriminatie van ho
moseksuelen accepteren. Wie in Nederland definitief 
is toegelaten heeft daarmee dezelfde rechten en vrij
heden verworven als iedere andere Nederlander, en 
die mogen niet binnen een deelcultuur, met een be-

vaak hoogstens troost kan bieden . 

staan van ernstige ongelijkheid onaanvaardbaar is, 
zal de achterstand liever gisteren dan morgen heb
ben overwonnen. De voorstellen tot onmiddellijke 
verbetering van het onderwijs aan allochtone kinde
ren tuimelen daarom over tafel. Inzicht in de taaie 
werkelijkheid echter doet beseffen dat met een de
fmitieve doorbraak enige genera ties gemoeid zullen 
zijn, al was het maar omdat maatregelen die het pro
ces zouden kunnen versnellen, strijdig kunnen zijn 
met de persoonlijke vrijheid waarop iedereen in ons 
land aanspraak kan maken. Zo veronderstelt menig
een dat kinderen uit niet-Nederlandstalige gezinnen 
er wei bij zouden varen als zij al jong naar de creche 
gingen en er thuis minder buitenlandstalige Tv-pro
gramma's werden bekeken. Maar schotelantennes 
zijn niet te verbieden, en moeders kunnen niet wor
den gedwongen hun kinderen eerder naar school te 
sturen. Toch moeten deze, en veel denkbare andere 
maatregelen (bv. de herinvoering van het 'zevende 
leerjaar' of van een vorm van traditioneel vakonder
wijs) serieus tegen het Iicht worden gehouden, om 
er zeker van te zijn dat geen mogelijkheid tot verbe
tering over het hoofd is gezien. 

lnterculturaliteit als illusiepolitiek 

Sommigen hopen door een interculturele houding in
burgering te versnellen en blijvende achterstanden 
tegen te gaan. Voor de auteurs van Wisselwerking (en 
voor veel anderen) gaat het daarbij om 'het erken
nen van culturele diversiteit' en van 'de gelijkwaar
digheid van mensen ( ... ) ongeacht hun culturele 
verschillen en achtergronden.' Uiteraard gaan soci-
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roep op eigen normen en waarden, aan banden wor
den gelegd. Waarom dus niet, zowel ten bate van de 
rechten en vrijheden van nieuwkomers als van een 
toekomstige Nederlandse cultuur-van-en-voor-al
len, daarover een kritische dialoog op gang gebracht? 
Respect veinzen voor de ander en er verder het zwij
gen toe doen is makkelijker, maar werkelijk respect 
toont wie niet alleen bereid is tot luisteren, maar ook 
beseft dat weinig wordt gewonnen als eigen uitgangs
punten, uit angst de ander te kwetsen, worden ver
zwegen. 

Geen beate bewonderinB voor het vreemde 

Velen kwamen naar Nederland in de hoop hier de 
vrijheid te vinden die hen in eigen land werd ont
houden. Wie het werkelijk om die vrijheid ging, en 
niet om het recht om bijvoorbeeld communistische 
onderdrukking in te ruilen voor een Taliban-dicta
tuur, zal na enige tijd zijn plek wel vinden in onze 
individualistische, vrijheidslievende en tolerante sa
menleving. Anderen kozen voor Nederland in de 
hoop hier hun economische vooruitzichten te verbe
teren. Wie vooral om economische redenen uit een 
Derde Wereldland verhuisde ontkomt er niet aan 
zich aan te passen aan de westerse, bijna mondiaal 
bepaalde, cultuur-economische normen. Onafhan
kelijk van de vraag of het eigen economische nor
men-en waardenpatroon wellicht moreel superieur 
is, gaat het hierbij om de functionaliteit van de eigen 
cultuur in de nieuwe economische omgeving. Wie 
zich daar niet naar voegt roept mislukking over 
zich af. Dat startende allochtone kleine onderne
mers soms tijdelijk succes hebben door familie- en 
groepssolidariteit doet daaraan niets af. 

Vaak wordt ook bepleit interculturalisatie een 
plaats te geven in het onderwijs. Daar zou dus ook 
aandacht besteed moeten worden aan de cultuur uit 
de afkomstlanden. Wie even nadenkt over de conse
quenties daarvan ziet echter in dat zo'n onderwijs, 
behalve misschien in naar afkomst en cultuur quasi
homogene ~oonwijken, een illusie is. De inter
culturalisatie-onderwijskracht moet immers anders 
kennis hebben van de belangrijkste religies (Islam en 
Hindoei:sme), van de hoofdstromingen daarbinnen, 

van geschiedenis en cultuur van de landen van her
komst en de verschillen daarbinnen (Turken en 
Koerden, plattelands en stads Turken, Afro-Surina
mers en Hindoes en zo voorts en zo verder) . Het is 
uiteraard incidenteel denkbaar dat aan het ene of an
dere land, inclusief bijbehorende geschiedenis en 
cultuur, diepergaand aandacht wordt geschonken, 
maar intercultureel onderwijs structured invoeren 
acht ik onmogelijk en onwenselijk. Het lijkt verre de 
voorkeur te verdienen als in het basisonderwijs de 
tijd daar niet aan wordt versnipperd maar gebruikt 
wordt voor aandacht voor geschiedenis en cultuur 
van hetland waarin de nieuwkomers de rest van hun 
leven zullen slijten. 

Hierboven bepleitte ik een kritische dialoog tus
sen cultuurdragers van hier en elders. Die kan wel
licht gestructureerd worden door gezamenlijk nate 
gaan welke elementen minderheden in de eigen cul
turen zo wezenlijk achten dat zij die willen behou
den en mogelijk in de dominante cultuur gei:ncorpo
reerd willen zien. De PvdA zou daartoe de instelling 
kunnen bepleiten van een (cultureel) gemengde 
juridisch-culturele commissie die onderzoekt welke 
van deze elementen onder ling strijdig zijn en in wet
en regelgeving kunnen worden vastgelegd. Soms zal 
dat verrassend eenvoudig blijken, dan weer honds 
moeilijk en vaak onmogelijk. 

Wie zich, behorend tot de dominante cultuur, 
neerbuigend of denigrerend gedraagt jegens cultu
ren van nieuwkomers, beperkt de mogelijkheid tot 
verrijking van eigen kennis en jaagt de ander in zijn 
schulp. Maar een soort beate bewondering van het 
vreemde is evenzeer uit den boze. Hoe verlokkelijk 
voor de nieuwkomer Nederland ook is, zijn over
gang is een keihard proces; valse, pseudolinkse sen
timentele bewogenheid helpt ze daarbij evenmin als 
overspannen dramatisering of rechtse onverschillig
heid en vijandschap. Het is al dramatisch genoeg dat 
de dominante cultuur de nieuwkomer onontkoom
bare eisen stelt, waarbij de cultuur uit het land van 
herkomst vaak hoogstens troost kan bieden. 

WOUTER GORTZAK 

Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA 
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OP ZOEK NAAR DE GRENZEN VAN MULTICULTUREEL NEDERLAND 

Hetfalend 
integratie-

Paul Scheffer's analyse van 
het multiculturele drama is 
een belangwekkende mis
lukking. Het is belangwek
kend omdat het zoveel re
acties en gevoelens van 
onbehagen heeft weten los 
te maken rond een zeer be
langrijk vraagstuk, maar 

vermogen van 
publieke 

ins telling en 

fen, te beweren dat binnen 
twee decennia een etnische 
onderklasse van 2 miljoen 
allochtonen zal bestaan. 
Elke allochtoon leek door 
de Volkskrant gerekend te 
worden tot een etnische 
onderklasse, waaronder al-
lochtonen met gevestigde 

het is onvolkomen en ge
brekkig in zijn analyse. 
Waarom? Ten eerste heeft 

GODFRIED ENGBERSEN 
posities en studenten die 
in toenemende mate de 
Nederlandse universiteiten 
bevolken. Scheffer te weinig oog voor 

de verbetering in maatschappelijke positie van veel 
etnische minderheden. Hij spreekt onder andere 
van een opeenhoping van armoede en werkloosheid 
bij etnische minderheden, maar hij vergeet om er bij 
te vertellen dat die werkloosheid bij sommige groe
pen fors is gedaald ( s c P 1 9 9 9). In verhouding tot 
autochtonen is deze nog zeer hoog te noemen, maar 
in absolute zin is er vooruitgang geboekt. Oat geldt 
ook voor de inkomenspositie van veel groepen die 
als etnische minderheid of allochtoon te hoek staan. 
Ook als we andere indicatoren nemen zien we een 
positieverbetering. Dit geldt in het bijzonder voor 
hun positie op de huisvestingsmarkt, en dat geldt 
ook voor de sfeer van het onderwijs (vgl. Burgers 
199}, Veenman 1999). Niettemin doet zich steeds 
opnieuw, en met name in het onderwijs, de paradox 
van vooruitgang en achteruitgang voelen. De onder
wijspositie van allochtonen verbetert, maar die van 
autochtonen verbetert evenzeer of zelfs in sterkere 
mate. Dit is overigens geen nieuw fenomeen, maar 
een hardnekkig mechanisme dat uitvoerig is be
schreven in de literatuur over stijgingskansen van ar
beiderskinderen ( denk aan het werk van Bourdieu 
en Passeron (1977) en Boudon (1974)). We weten 
hoe lang bet geduurd heeft voordat de Nederlandse 
samenleving een meer open karakter kreeg, we 
moeten wellicht meer geduld opbrengen voor veel 
moeilijker te integreren groepen. Het is daarom on
zinnig om, zoals de Volkskrant deed in een vermetele 
poging Scheffer's analyse in dramatiek te overtref-

Ook Scheffers culturologische bespiegelingen 
roepen veel vragen op. Van een bedreigende islami
sering van de Nederlandse samenleving is geen 
sprake en de idee van integratie met behoud van 
eigen taal en cultuur in het onderwijs is allang verla
ten. Ook de veronderstelling dat in Nederland 
sprake zou zijn van een gemakzuchtig multicultura
lisme is uit de Iucht gegrepen. Nederland kent niet 
de ridicule verschijningsvormen van multicultura
lisme zoals die in de Verenigde Staten voorkomen. 
Wellicht dat op school Nederlandse geschiedenis en 
identiteit er bekaaid afkomen, maar datis eerder een 
element van de Nederlandse cultuur- dan wei een 
gebrek aan goed onderwijs - dan dat het nu een indi
catie is van een misplaatst multiculturalisme. Het is 
overigens sterk de vraag in hoeverre een betere in
burgering in de Nederlandse geschiedenis en cul
tuur bijdraagt aan een betere maatschappelijke posi
tie. Frankrijk is een land dat aan veel van de criteria 
van Scheffer voldoet, een restrictief migratiebeleid 
en een onderwijs gericht op culturele inburgering. 
Niettemin zijn de sociale problemen die zich afspe
len in de banlieus van Frankrijk van een veel ernsti
gere orde dan inN ederland (Wacquant 1 9 94, Bour
dieuetal. 1999) . 

Het probleem van Scheffer's analyse en oplossing 
zit hem vooral in twee veronderstellingen. De eer
ste veronderstelling, die meer impliciet is besloten 
in zijn analyse, is dat het via een standvastig, natio
naal migratiebeleid mogelijk zou zijn om minder 

I 2 I 
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migranten in Nederland toe te Iaten. Naar mijn 
overtuiging Iaten migratiebewegingen, mede gelet 
op internationale verdragen en de grenzen aan 
de grensbewaking zich moeilijk reguleren, dat 
geldt zowel voor de fysieke grensbewaking ('Fort 
Europa') als voor de interne grensbewakening aan 
de loketten van de verzorgingsstaat ('Koppelings
wet'). De poreusheid van beide grensbewakingsys
temen heeft weinig te maken met Nederlands 
gedoogbeleid of achteloze tolerantie, maar met de 
complexiteit van het vraagstuk dat om andere be

eerd zoals dat ook bij de meeste Nederlanders het 
geval zal zijn. En een Nederlandse huis van de ge
schiedenis zal bovenal een 'huis met open ramen' 
zijn (Huizinga), waardoor vele winden zullen bla
zen, niet aileen meer de Engelse zeewind en de 
Duitse en Franse landwind. 

De achteloosheid van de bureaucratie 

Heeft Scheffer dan helemaal ongelijk? Nee. Als zijn 
belangrijkste punt beschouw ik zijn zorg voor 
het onderwijs op zwarte scholen. Het zijn scholen 

leidsreacties vraagt dan het 
ontwikkelen van strenge, 
vooral symbolische wetge
ving (vgl. Burgers en Eng
bersen 1999; Engbersen et 
al. 1999). Daarbij is het 
overigens feitelijk onjuist 
om Nederland als een zeer 
ruimhartig migratieland af 
te schilderen. Toegegeven: 
in geval van asielmigratie 

Het intearerende en emanciperende 

vermoaen van deraelijke publieke 

instellinaen is verloederd, maar 

men maa dit Jenomeen niet op bet 

canto schrijven van de instroom 

die geconfronteerd wor
den met grote sociale pro
blemen, met een toene
mende diversiteit aan etni
sche groepen met diverse 
(taal)achterstanden, en ook 
nog eens met een wit
te vlucht van docenten. 
Zwarte scholen hebben er
varen docenten nodig die 

van miaranten. 

heeft Nederland een relatief welwillend beleid ge
voerd, maar als het gaat om de begrensde toelating 
van arbeidsmigranten of overkomst in het kader van 
familiehereniging en -vorming onderscheidt Neder
land zich nauwelijks van andere Ianden. Tevens moet 
gewezen worden op substitutie-effecten. Landen 
met zeer strenge asielwetgeving hebben veelal te 
kampen met grote aantallen illegale migranten (vgl. 
Duitsland en Frankrijk). Opmerkelijk is overigens 
dat Ianden met een sterk restrictiefbeleid zoals Ita
lie, Spanje, Griekenland en Frankrijk in de voorbije 
jaren honderdduizenden illegalen hebben gelegali
seerd. 

De tweede stelling is dat een nationaal bewust
zijnsoffensief- die nieuwkomers scherper confron
teert met de Nederlandse cultuur en geschiedenis 
de integratie van migranten zou bevorderen, als
mede de communicatie tussen diverse autochtone 
en allochtone groepen. Nu vind ik meer aandacht 
voor Nederlandse cultuur en geschiedenis een sym
pathieke onderwijsdoelstelling, maar het is de vraag 
of dat werkelijk bijdraagt aan een betere integratie 
van migranten. lntegratie van migranten vindt 
vooral, en in de eerste plaats, via de arbeidsmarkt 
plaats. Een 'Nederlands huis van de geschiedenis' 
dat Scheffer naar analogie van het Duitse Haus der 

Geschichte wil oprichten zal naar aile waarschijnlijk
heid pas door de derde generatie migranten worden 
bezocht, of nimmer met een bezoek worden ver-

meer dan gemiddeld ge
kwalificeerd zijn, maar veelal is het omgekeerde het 
geval. Sommige directeuren van zwarte scholen 
hebben inmiddels- voorzichtig - Iaten we ten dat zij 
twijfelen aan de deskundigheid van hun eigen 
docentencorps (DeJong 1999) . Toch moet men op
passen dit onderwijsvraagstuk te etniceren. lk zou 
het vraagstuk van de zwarte scholen willen zien als 
onderdeel van een breder proces van het cifnemend 

intearatievermoaen van publieke instellinaen. Dat is ove
rigens niet kenmerkend voor Nederland, maar ook 
voor veel andere Europese verzorgingsstaten. En in 
veel gevallen zijn allochtonen, die tot de meest 
kwetsbare groepen behoren, daarvan de dupe, maar 
zij niet aileen. De herinrichting van het huis van de 
verzorgingsstaat heeft geleid tot kwalitatieve ver
mindering van het onderwijs, de sociale zekerheid, 
de sociale huisvesting en maatschappelijke zorg. Het 
integrerende en emanciperende vermogen van der
gelijke publieke instellingen is verloederd, maar 
men mag dit fenomeen niet op het conto schrijven 
van de instroom van migranten. lk zou Scheffers 
adjectiva 'afstandelijk', 'achteloos' en 'gemakzuch
tig' niet zozeer willen gebruiken om Neerlands 
zelfbesef te duiden, maar veel eer willen gebruiken 
voor de manier waarop publieke instellingen func
tioneren. 

In de ontwikkeling van de verzorgingsstaat zijn 
bureacratic empires ontstaan - zowel op nationaal ni
veau ('Zoetermeer', het 'GAK') alsop lokaal niveau 
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(bijv. de gemeentelijke sociale diensten) die - aile 
reorganisaties ten spijt - meer op zelfbehoud zijn ge
richt zijn dan op emancipatie en (re)integratie van 
burgers. Metals gevolg dater slecht onderwijsbeleid 
is gevoerd, dat het aantal arbeidsongeschikten niet 
afneemt en dat talloze projecten om langdurig werk
lozen weer aan het werk te helpen zonder resultaat 
blijven. Oat is een verwijt dat men aan de politieke 
elite kan maken. Publieke instellingen zijn in de 
voorbije decennia afgeslankt, verwaarloosd, onvol
doende bijgesteld, op afstand gezet, et cetera. En 
juist nu zij hun integrerende kwaliteit moeten Iaten 
blijken, zijn zij onvoldoende toegerust om in te 
spelen op twee fundamentele veranderingen: de 
veranderde compositie van de Nederlandse (vooral 
Randstedelijke) bevolking en het veranderende ka
rakter van de econornie. Recente, goed bedoelde 
beleidsoffensieven in de sfeer van het grote steden-, 
het armoede- en het volkshuisvestingsbeleid, heb
ben slechts beperkte successen kunnen boeken. 

Als het gaat om het gaat om het migratie- en 
rnigrantenvraagstuk, zou ik dus andere prioriteiten 
leggen dan Scheffer. De realiteit van de toenemende 
irregularisering van rnigratie (pendelrnigratie, asiel
rnigratie, illegale rnigratie) en de poreusheid van Eu
ropese en Nederlandse grensbewakingsystemen, 
dwingen tot herbezinning op het huidige restrictieve 
beleid (zie uitgebreid Snel et al. 2ooo, evenals Bur
gers en Engbersen 1999, Engbersen, Vander Leun 
et al. 1999). Naar rnijn overtuiging zal er meer 
ruirnte moeten komen voor arbeidsmigratie, en zal 
er nagedacht moeten worden over de relatie tussen 
migratie, arbeid en burgerschap. Scherper geformu
leerd, nietiedereen die met een geldige verblijfstitel 
in Nederland werkt heeft aile sociale rechten, maar 
hij of zij kan deze wel opbouwen in de loop der tijd. 
Ten tweede client het integratievermogen van pu
blieke instellingen te worden verbeterd. Niet door 
herbezinning op de nationale identiteit, maar bo
venal door het aanreiken van de juiste vermogens in 
het onderwijs. Verder moet natuurlijk de effectivi
teit van diverse remtegratieprogramma's worden 
verbeterd, en dienen de passief makende asielproce
dures te worden bijgesteld, waardoor erkende vluch
telingen en reeds lang gevestigde rnigranten niet 
Ianger buitengesloten raken ofblijven van de arbeid
markt. Een recente studie naar de positie van rni
granten uit voormalig Joegoslavie en de voormalige 
Sovjet-Unie laat bijvoorbeeld zien dat de geregi
streerde werkloosheid bij beide groepen zeer hoog 
is, respectievelijk 24 en 13 procent. Onder Joego-

slavische jongeren is de werkloosheid zelfs schrik
barend hoog, namelijk 34 procent (zie Snel et al. 
2ooo). Ook het oorspronkelijke inburgeringsvoor
stel van Vander Zwan en Entzinger is in dit verband 
relevant. In dat voorstel werken bepaalde groepen 
tijdelijk (in de periode waarbij men onderwijs 
krijgt) onder het cAo-niveau. Ook hier raken we, 
net als bij het thema van het gedifferentieerde bur
gerschap, aan een heikel punt, namelijk differentiele 
behandeling van burgers. In sommige omstandig
heden kan een (tijdelijke) ongelijke bejegening van 
groepen tot betere integratieresultaten leiden dan 
het huidige gelijkheidsstreven - kenmerkend voor 
de Nederlandse rechtscultuur - dat een tweedeling 
tussen inactieven en arbeidzame burgers mede in de 
hand werkt. 

Culturele veelvoud is niet bet probleem 
Tot slot een laatste punt. Een multiculturele samen
leving kent ingebouwde spanningen die verbonden 
zijn met verschillende dimensies van integratie 
(Engbersen en Gabriels 1995) . Er is dejunctionele 
dimensie van integra tie in vooral arbeidsmarkt en on
derwijs, er is de morele dimensie van de sociale nor
men die de omgang tussen mensen reguleren en er is 
de expressieve dimensie van uiting kunnen geven aan 
individuele of gedeelde identiteiten. Tussen deze ni
veaus bestaan echter spanningsrelaties, bijvoorbeeld 
als het gaat om onderwijs in eigen taal en cultuur 
(expressieve dimensie) die een functionele integra
tie in de weg kan staan, of tussen de morele eis van 
een decent minimumloon en de functionele eis van 
effectieve integratie in de arbeidsmarkt. In een mul
ticulturele samenleving is daarom de morele dimen
sie van cruciaal belang. Deze bepaalt welke sociale 
normen - waaraan een ieder gebonden is - de inte
gratie van burgers in een multiculturele samen
leving mogelijk maken. Deze sociale normen be
grenzen dus de manieren waarop groepen uiting 
kunnen geven aan hun identiteit en stellen voor
waarden aan de integratie van rnigranten in de sfeer 
van de arbeid. Anders gezegd: sommige zaken zijn 
toegestaan, anderen verboden (bijvoorbeeld het be
snijdenisritueel bij meisjes uit Somalie, of het uit
betalen van te lage lonen door werkgevers). Hand
having van die sociale normen (met betrekking tot 
vrijheid, gelijkheid, scheiding kerk en staat, licha
melijke integriteit, rechtvaardigheid, etcetera) 
moet worden afgedwongen, naast het aanreiken van 
vermogens aan individuen om functioned te inte
greren. Oat zal er in veel gevallen toe leiden dat mi-
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granten zich delen van de Nederlandse identiteit 
gaan eigen maken, volledig dan wei gedeeltelijk. En 
ook dat zij uiting kunnen geven aan eigen culturele 
waarden en praktijken, waardoor zij het Neder
landse culturele landschap voorzichtig bei'nvloeden. 
De daaruit voortvloeiende culturele veelvoud is niet 
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OP ZOEK NAAR DE GRENZEN VAN MULTICULTUREEL NEDERLAND 

Multicultureel 

sprookje 
'Integratie met behoud van gebracht. Juist: al met al 

niets waarmee de allocheigen identiteit is een 
vrome leugen die absoluut 
niet door de overheid mag 
worden aangemoedigd,' 

KAI PATTIPILOHY tone leerling zich kan iden
tificeren. Dit verklaart ook 
meteen waarom het groot

schrijft Paul Scheffer in het 'Multiculturele Drama' 
(NRC-Handelsblad, 29 januari 2000). Scheffer onder
bouwt met zijn artikel de stelling dat de sociale on
gelijkheid hierdoor eerder vergroot zal worden dan 
andersom. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau, trekt deze stelling verder 
door, door voor assimilatie te pleiten als enige weg 
om als allochtoon in Nederland succesvol te kunnen 
overleven. Volgens Schnabel is het multicultura
lisme geen drama maar een illusie. 

lk denk dat (totale) aanpassing aan de westerse, 
dominante, mannencultuur fataal zal zijn voor de 
door de PvdA gepropagandeerde beginselen 'vrij
heid, gelijk(waardig)heid & solidariteit'. Ik wil eerst 
het werkelijke probleem schetsen waardoor de inte
gratie van minderheden in Nederland wordt be
perkt: de echte veroorzaker van het zogenaamde 
'multiculturele drama' is het falen van het door de 
overheid gestimuleerde idee dat integratie met be
houd van eigen identiteit iets heel moois is. Men 
heeft dit gestimuleerd, zonder dit in beleid vorm te 
geven. En dat was- op z' n zachtst gezegd - niet echt 
han dig. 

Er was tot voor kort bijna geen koppeling met 
etniciteit/diversiteit in het beleid te vinden. De 
allochtoon kan zich in het algemeen totaal niet iden
tificeren met het door de overheid gevoerde beleid. 
We nemen als voorbeeld het onderwijs: Scheffer 
legt het falen van allochtone leerlingen bij het on
derwijs in eigen taal en cultuur, ik zie hier de ( enige) 
oplossing. De allochtone leer ling kan zich totaal niet 
identificeren met het onderwijs wat gegeven wordt. 
Oat ligt zowel aan de taal als aan de cultuur; kijk naar 
de schoolboeken waar Jantje en Pietje toch nog altijd 
de hoofdrol hebben, kijk naar de samenstelling van 
hetonderwijzend personeel (niet bepaald rolmodel
len voor allochtone kinderen) en kijk naar de (wes
terse) taal en geschiedenis die de kinderen wordt bij-

ste gedeelte van de leerlingen in het bijzonder on-
derwijs (neem islamitische scholen) een betere basis 
kunnen leggen en dus ook betere prestaties leveren 
dan leerlingen op de gemiddelde 'zwarte school'. 
Schnabel gaat hier dus absoluut niet op in en zijn idee 
van assimilatie zal de integratie aileen maar bemoei
lijken, omdat er bij totale aanpassing vrijwel niets is 
waarmee de persoon of groep die moet assimilereh 
zich kan identificeren. 

Ook wil ik een link leggen met het mislukte min
derhedenbeleid, waarmee de overheid allochtoon 
Nederland een slachtofferstempel heeft opgedrukt. 
De overheid heeft deze groep te weinig verantwoor
delijkheden gegeven, waardoor het nu onduidelijk is 
wat voor rechten en plichten bepaalde groepen in 
dit land hebben. Hierdoor verkeert een groot dee! 
van deze groep in een positie waarin ze afhankelijk is 
van de overheid. Men ziet geen kans meer zich vol
waardig te ontwikkelen of hun kinderen te stimule
ren dit te doen. Ik ben het met minister Van Boxtel 
eens dat 'wet- en regelgeving aileen niet zullen kun
nen leiden tot een harmonieuze, respectvolle maat
schappij, waarin iedereen gelijke kansen genieten 
evenmin tot het vermijden van grote economische, 
maatschappelijke en culturele tegenstellingen'. Om 
een goede integratie te waarborgen moet er dus 
flink worden geln.vesteerd in het stimuleren van het 
eigen initiatief van de (allochtone) burger en van 
deelname op aile terreinen van de maatschappij . 
Het gaat dus om de stimulans tot actiefburgerschap. 

Hier moet natuurlijk wei een basis voor worden 
gecreeerd: kennis van de Nederlandse taal, cultuur 
en de daaraan vastgekoppelde normen & waarden. 
De overheid heeft hieraan in het verleden een nega
tieve bijdrage geleverd door nieuwkomers het leren 
van deN ederlandse taal niet verplicht te stellen. He
laas heeft de PvdA hierin een groot aandeel gehad 
door zich hevig af te zetten tegen een dergelijke ver-
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plichtstelling. Door het leren van deze basis niet ver
plicht te stellen zijn de kansen voor een groot deel 
van de nieuwkomers weggenomen. Dit kunnen wij, 
op lange termijn, zien als een beperking in de vrij
heid en gelijke kansen van allochtonen. 

Een van deze kansen is om te participeren. Deze 
participatie staat bij de betreffende groep momen

Aile sceptici wil ik er nog op wijzen dat het ge
loof in assimilatie en het verwerpen van het multi
culturalisme als illusie ook niet wenselijk zijn voor 
het welzijn van de autochtone Nederlandse bevol
king. Omdat er een grote groep mensen blijft (die 
misschien nog wei groter zal worden) die zich niet 
(meer) totaal kunnen of - heel begrijpelijk - willen 

teel op een laag pitje . Hier
door is het idee ontstaan dat 
allochtonen een passieve 
houding ten opzichte van 
de maatschappij zouden 
hebben, wat weer de ge· 
dachte tot gevolg heeft dat 
allochtonen niets (posi
tiefs) toe zouden hebben te 
voegen aan onze samen
leving. Daarnaast was parti
cipatie bij uitstek het mid-

De overheid heift hieraan in het 

verleden een negatieve bijdrage 

geleverd door nieuwkomers het 

leren van de Nederlandse taal niet 

verplicht te stellen. Helaas 

heift de Pvd.A hierin een groat 

aandeel gehad. 

aanpassen, blijft er de 
noodzaak intercultureel te 
kunnen communiceren. 
Als in deze noodzaak al 
geen idealistisch belang 
wordt gezien, dan zal dit 
nog altijd een economisch 
belang hebben omdat deze 
steeds groter wordende 
groep natuurlijk ook geld 
te besteden heeft. Daarbij 

del om sociale uitsluiting, een situatie waar we een 
almtal van deze groepen nu weer proberen uit te 
trekken, te voorkomen dan wei in het vroegste sta
dium tegen te gaan. 

Schnabels pleidooi voor assimilatie is, zoals ik al 
eerder stelde, te zien als een aanval op de beginselen 
van gelijkheid en solidariteit. Door te stellen dat 
onze westerse cultuur zo goed is, dat de culturele in
vloed van allochtonen niet geaccepteerd mag wor
den omdat zij geen positief effect zou hebben, tovert 
Schnabel wederzijds begrip om in een-richtings
solidariteit. Hierdoor worden bepaalde groepen in 
de maatschappij nooit geaccepteerd en zullen we 
nooit verder komen dan die prachtige 'tolerantie' 
waar wij als Nederlanders zo over opscheppen, 
maar die in feite geen respect, maar onverschillig
heid betekent. Ook lijkt de heer Schnabel niet hele
maal te beseffen dat al die minderheden waarvan hij 
vindt dat zij zich totaal zouden moeten aanpassen, 
wei een erg grote groep aan het worden zijn. Owing 
je deze groep te assimileren, dan denk je niet in ter
men van gelijkwaardigheid. Ik beschouw een derge
lijke arrogante, respectloze houding dan ook als een 
aanval op de democratie. 

lijkt assimilatie mij geen ge
schikt middel om Nederland goed voor te bereiden 
op de globaliserende wereld, tenzij Schnabel terug 
wil vall en op koloniaal gedrag. 

Ik denk dat we moeten concluderen dat assimilatie 
van allochtonen nietgewenst is. Door middel van 
goed vormgegeven beleid, waarin de kracht van 
diversiteit benadrukt wordt, kunnen we ervoor 
zorgen dat aile potenties die deze multi-etnisch 
samengestelde samenleving met zich meebrengt 
verder ontwikkeld en benut worden . Daarom hoop 
ik dat de PvdA zich, na de aanval van de heren 
Scheffer en Schnabel, niet al te opportunistisch zal 
opstellen en met het oog op de 'Rode Draden' van 
de sociaal-democratie zal proberen aile positieve in
vloeden, die nieuwe Nederlanders met zich mee 
brengen, vorm te gegeven in beleid. Hopelijk 
komen we zo tot een multicultureel sprookje, 
waarin iedereen door de erkenning van gelijkwaar
digheid de kansen kan krijgen en benutten die hem 
of haar toekomen. We vomen dan een Eenheid in 
Verscheidenheid. 

KAI PATTIPILOHY 

Lid van de Jonae Socialisten in de PvdA 
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Al geruime tijd worstelt de 
Europese sociaal-democra
tie met haar omgang met 
niet-Europese volkeren, 
zowel binnen als buiten het 
eigen continent. Zij wordt 
heen en weer geslingerd 
tussen twee tegenstrijdige 
sentimenten, waartussen 
zij niet vermag te kiezen . 
Enerzijds koestert zij haar 
mondiale solidariteitside-

Over de omgang 
metvreemde 
culturen van daarbij politiek-culturele 

opvattingen meebracht die 
met de onze op gespannen 
voet staan, maken de kwes
tie nu extra actueel. 

autochtone en 
allochtone Getuigt het respecte

ren van de cultuur van 
mensen die afwijkt van de 
onze, dus ook het respecte
ren van aan zo'n cultuur ge
regeld ten dele inherente 

oorsprong 
zaken als de ondergeschikte 

aal, dat op grond van haar 
streven naar een rechtvaar
diger verdeling van aardse 

THOMAS H. VON DER DUNK 
plaats van vrouwen, uithu
welijkingspraktijken, eer-

rijkdommen van haar vordert niemand op Aarde 
een evenredig aandeel aan de westerse welvaart te 
ontzeggen. Anderzijds bestaat er het besef, dat een 
dergelijke drastische herverdeling, gezien de be
staande welvaartsverschillen, een gevaar vormt 
voor de welvaartsstaat, zoals deze in de afgelopen 
eeuw in Westeuropa is opgebouwd, en dus een ge
vaar voor de materiele positie van haar traditionele 
achterban. 

Daarbij komt dat de mondiale migratiestromen, 
waartoe deze welvaartsverschillen uitnodigen, de 
sociaal-democratie niet alleen steeds sterker met de 
verwachtingen van niet-Europese volkeren confron
teren, maar ook met niet-Europese culturen in 
Europa zelf. En met die confrontatie worstelt zij zo 
mogelijk nog veel meer. Haar vrijzinnige instelling 
om eigen keuzes te respecteren, dus mensen in hun 
culturele waarde te Iaten, botst met haar klassieke 
streven, mensen uit de beperkingen van hun sociale 
omstandigheden te bevrijden - sociale omstandig
heden, die vaak sterk door culturele factoren wor
den bepaald. Sociale bevrijding en emancipatie bete
kenen daarmee veelal ook culturele bevrijding en 
emancipatie, welke zich per definitie met het res
pect voor overgeleverde culturele eigenheid slecht 
verdraagt. De vele Turken en Marokkanen die zich 
de afgelopen decennia in ons midden gevestigd heb
ben, en waarvan een niet te verwaarlozen aantal 

wraak en besnijdenisritu
elen, ook van respect voor de mens in die cultuur? 
Binnen de normen van die cultuur geldt ander ge
drag, gedrag dat wij als emancipatoir (en dus als 
gewenst) zouden betitelen, veelal als amoreel. Zoals 
dat in de onverlichte dagen van v66r de Franse Re
volutie ook in Europa voor veel gold wat wij inmid
dels als normaal zijn gaan beschouwen: de gelijkheid 
van man en vrouw, de vrijheid om het eigen geluk na 
te streven, de onschendbaarheid van de lichamelijke 
integriteit, het onbeperkte recht op deelname aan 
de samenleving naar gelang de eigen talenten dit 
mogelijk maken, daarmee de principiele toeganke
lijkheid van alle ambten en beroepen voor alle bur
gers, ongeacht geloof, sexe of ras, het koningsambt 
in een monarchaal reservaat slechts uitgezonderd; 
ook de scheiding tussen publiek en prive tenslotte, 
hoezeer deze door Prive en aanverwante bladen de 
laatste decennia weer enigszins onder druk mag zijn 
komen te staan. AI deze zaken zijn zo normaal ge
worden, dat wij ons nauwelijks meer kunnen voor
stellen dat daarover anno 2ooo ook heel anders zou 
kunnen worden gedacht. Gelijkheid en vrijheid 
vormen voor het leeuwendeel van de autochtone 
Nederlanders de grondslag van het politieke bestel 
en bestaan. Maar de dagen dat stdfraeettes als ont
aarde kenauen en socialisten als goddeloze oproer
kraaiers moreel werden kalteestellt, omdat zij voor 
de sacrosancte masculiene maatschappijordening in-
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zake coitus, koffiezetten en kapitaal te weinig res
pect toonden, liggen nu ook weer niet zo ver 
achter ons. 

Is daarom het fameuze hoofddoekje een teken 
van cultureel zelfbewustzijn, dat als een keuze 
geeerbiedigd moet worden, of een teken van een 
vorm van maatschappelijke onderworpenheid die 
geenszins stimulering verdient? Hoe 'eigen' is de 
keuze van de leden van een bepaalde cultuur? Of is 
er vooral sprake van een gebrek aan keuzes, of, meer 
nog, sprake van een gebrek aan besef dat er zonder in 
immoreel gedrag te vervallen op specifieke wezen
lijke punten keuzes zouden kunnen zijn? Kan men 
mensen tegen hun 'zin' bevrijden, zeker als een 
notie van deze onvrijheid ontbreekt? Voor het ont
staan van die notie is immers een zeker relative
ringsvermogen van de absolute waarde van overge
leverde normen en patronen, en daarvoor een ratio
nalisering van de kijk op de eigen levenswijze nodi g. 
En juist het ontbreken van dit relativerings- en ratio
naliseringsvermogen is inherent aan tal van niet
westerse culturen, die aan hun van generatie op 
generatie overgeleverde en daarmee vertrouwde sa
menlevingsvorm een min of meer goddelijke norm 
ten grondslag menen te zien liggen. 

Zander verlichtinB seen vooruitaana 
Indien ergens, dan is het beroemde woord van Im
manuel Kant over de bevrijding uit de door men tale 
tradities afgedwongen onmondigheid van de mens 
hier wel relevant. Modernisering betekent Verlich
ting, onttovering, rationalisering van het bestaan, en 
daarvoor de afbraak van oude 'sacrale' sociale nor
men en gebruiken, waarnaar men zich, zonder op 
het idee te komen om hun juistheid in twijfel te trek
ken, gewoontegetrouw eeuwenlang heeft gevoegd. 
Niet voor niets vormen welvaart en westers als be
grippenpaar bijna een tautologie, omdat de welvaart 
in het westen geen toevallig resultaat van even toe
vallig tegelijk optredende maatschappelijke factoren 
is. Integendeel: die maatschappelijke factoren vor
men een basisvoorwaarde voor het ontstaan van die 
westerse welvaart. 

Zonder de veelal met moeite op Kerk en Kroon 
bevochten, maar tevens juist door de onderlinge 
concurrentie tussen een veelheid aan kerken en kro
nen bereikte denk- en experimenteervrijheid van 
humanisme en renaissance in de zestiende eeuw was 
er geen wetenschappelijke revolutie in de zeven
tiende. En zonder deze was er evenmin een Verlich
ting in de achttiende eeuw, een Verlichting die tradi-

tionele normen en waarden niet Ianger meer accep
teerde op grond van hun blote bestaan sinds vele 
honderden jaren, maar aan de hand van de rede op 
hun geldigheid, bruikbaarheid en wenselijkheid 
toetste, en om die reden steeds weer opnieuw toet
senmoest. 

Pas op basis daarvan was het mogelijk te (h)er
kennen dat het bezit van voorouders van koninklijke 
bloede als zodanig nog niet het bezit van de regeer
macht bij hun nazaten kan legitimeren, omdat die 
nazaten met dit vorstelijke zaad niet ook automa
tisch een even royale portie aan regeercapabiliteit in 
hun genen hebben meegekregen - en daarmee was 
op termijn de weg vrij voor de parlementaire demo
cratie. Pas op basis hiervan was het mogelijk om de 
ooit zo straffe standenhierarchie, waarbij ieders 
plaats in de samenleving op grond van geslacht en 
geboorte al bij het eerste levenslicht vast lag, te 
doorbreken. En zo kon achter rang en stand de indi
viduele mens met zijn individuele tal en ten herkend 
worden, waarvan de ongehinderde ontplooiing de 
samenleving als geheel steeds meer ten goede zou 
komen. En kwam er een vorm van principieel plura
lisme, op grond van de notie dater niet een eeuwig
geldende morele Waarheid bestaat, voorgedrukt in 
Thora, Koran ofBijbel, maar dat bruikbare normen 
naar tijd, plaats en omstandigheden verschillen, dus 
historisch en geografisch bepaald zijn, en dat een 
humane samenleving voor alles verdraagzaamheid 
voor het afwijkende vergt. 

Verdraagzaamheid voor het afwijkende, omdat 
de ervaring leert dat onverdraagzaamheid veelal tot 
weinig welvaartbevorderende verwoesting leidt - of 
we vandaag de dag nu naar de Balkan, de Kaukasus of 
de Molukken kijken. Maar verdraagzaamheid 66k 
omdat juist het afwijkende en ongewone in het ver
leden vaak niets anders waren dan de voornaamste 
bron voor maatschappelijke innovatie en daarmee 
de voorbode vormden van het spoedig normale en 
gebruikelijke, dat de westerse samenleving dankzij 
de aldus gegenereerde materiele welvaart op het 
hoge plan van maatschappelijke vrede en voorspoed 
heeft gebracht, waarop zij zich nu bevindt. De op
vattingen van Galilei:, Newton, Darwin en Freud 
waren ooit eveneens ongewoon en afwijkend, want 
dat zijn belangrijke innovaties uit de aard der zaak 
meestal. Zonder verandering per defmitie ook geen 
verbetering, en zonder de vrijheid tot bekritisering 
van het bestaande zodoende evenmin de vrijheid tot 
schepping van iets nieuws. Gezien de dominante be
tekenis van religie als normerende factor in vee) sa-
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menlevingen betekent dat in de regel ook vooral: 
hoe meer theologische tolerantie en minder theolo
gische taboes, hoe meer ruimte voor experimenten 
en hoe beter het ook in maatschappelijk opzicht 
gaat. Zonder Verlichting geen vooruitgang. 

Om dat te beseffen, moet men echter wel een 
kind van die Verlichting zijn. Voor de onverlichten 
blijft die samenhang tussen denkvrijheid en welvaart 
in de diepste betekenis van het woord onbearijpelijk. 
Waar die onverlichten bo-

al sinds Frederik de Grote voor vele verlichte gees
ten in onze contreien het adagium. Het weinig aan
trekkelijke alternatief is nu eenmaal de aanpak van 
de Jacobijnen gedurende de Franse Revolutie met 
hun in de Terreur uitrnondende verlichtingsdwana, 
waarbij het oude kerkelijke elfde gebod - gij zult hoe 
dan ook geloven - slechts met het woordje 'niet' 
werd uitgebreid. 

Maar langs die tolerante weg van Frederik komt 
rnisschien wel voor velen 

vendien vaak in de veron
dersteiling verkeren, dat 
het strikt vasthouden aan 
de eigen culturele waarden 
uit het verleden, waaron
der niet in de laatste plaats 
de eigen godsdienst als het 
enige ware geloof, ook ma
terieel beloond zal worden 
door Hogere Machten als 
blijk van morele hoog
staandheid, is deze samen
hang, met het oog op de 

Die emancipatie van de bevolkinB van 

andere culturen verat aedeeltelijk een 

strijd teaen het traditionele 

waardenpatroon van zo 'n cultuur, en 

wordt daarmee door de desbetrq]'ende 

bevolkinB veelal als een aanval op 

wereldwijd de psychische 
zaligheid binnen handbe
reik, maar de fysieke, waar
voor diezelfde velen een ze
kere mate van welvaart min 
of meer onontbeerlijk ach
ten, nog niet. Vrijwel ie
dereen wil vanwege die 
welvaart bij het westen 
horen, maar velen wiilen 
dat zonder westers te zijn. 
Oat begint overigens al bij 

hun cultuur als aeheel aezien, en 

zodoende als een aanval op henze!f. 

algehele westerse secularisatie en de toenemende 
onkerkelijkheid in Europa, die zij op grond van hun 
waardenpatroon als blijk van moreel verval moeten 
duiden, bovendien ook ongelofelijk. 

Hoogmoed, zo wil immers al minstens sinds de 
dagen van Icarus de moraal, komt voor den val. Maar 
ofschoon in niet-westerse ogen de hoogmoed in het 
Westen, die zich uit in een normloos gebrek aan out
zag voor God en gebod, ongekende hoogten heeft 
bereikt, moeten deze ogen tegelijk constateren, dat 
niet aileen de beloofde val alsmaar uitblijft, maar de 
vlucht ook steeds hoger gaat, terwijl men er zelf 
maar niet in slaagt om van de modderige grond los te 
komen. 

Dit te moeten vaststeilen is voor veel adepten 
van andere culturen, die enerzijds jaloers zijn op de 
westerse welvaart, maar tegelijk - uit begrijpelijk 
zelfrespect - hun eigen traditionele waarden
patroon als basis van hun eigen identiteit wiilen be
houden, zeer pijnlijk. Erop te wijzen, dat een van de 
belangrijkste obstakels voor het bereiken van die 
welvaart juist in die eigen identiteit op basis van het 
eigen traditionele waardenpatroon gelegen is, is nog 
veel pijnlijker. Het is niet minder pijnlijk voor de
genen, die op grond van hun tolerante opvattingen 
en hun notie om trent zelfbeschikkingsrecht ook niet 
aan anderen willen voorschrijven hoe zij te leven 
hebben. Jeder soli nach seiner Fasson seelia werden, luidt 

Roemenie, waarvan menig 
ingezetene thans de Westeuropese waren welkom 
heet, maar de Westeuropese waarden wil weren, 
onder het motto: geeft ons Uw geld, maar bespaar 
ons Uzelf. 

Verlichte betuttelina? 
Deze constatering stelt de sociaal-democratie, klas
siek emancipator op basis van de Verlichting, voor 
een groot probleem. Want vroeger gaf zij, met haar 
steun aan het rechtvaardige gevecht van de arbeider 
om een volwaardig loon, juist wel eveneens zichzelf 
- en de arbeider was deel van dit 'zelf' . Hij gaf er, 
min of meer marxistisch geschoold, op grond van de 
'verlichte' herkenning van de oorzaken van zijn 
eigen achtergestelde sociale positie, en dus van de 
factoren die zijn ontwikkeling en emancipatie be
lemmerden, mede zelf vorm aan. 

Succes in die strijd was slechts mogelijk door 
scholing en ontwikkeling, kortom, door wat inder
tijd zo fraai betiteld werd als Verheffing van de 
Mens. Een verheffmg, die - terecht - aileen maar 
mogelijk werd geacht wanneer die mens, Kant in
dachtig, uit zijn onmondigheid werd bevrijd en 
daartoe zijn kerkelijke banden deels werden ge
slaakt. Daarvoor was ook een mentale verandering 
nodig, die automatisch ook een verandering bete
kende op het terrein van godsdienst en cultuur. 
Liberalen noch sociaal-democraten hebben zich bij 
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bestaande achterlijkheid neergelegd en bijbeho
rende religieuze tradities ontzien alleen vanwege het 
feit dat deze nu eenmaal bestonden. Dat ging niet 
zonder een zekere betutteling van de onverlichten 
door de verlichten, maar omdat dat niet zonder 
ging, was die betutteling met bet oog op de beoogde 
Verlichting niet zo erg. Als men daar principieel iets 
op tegen heeft, dan moet men thans ook het opvoe
den en onderwijzen van kinderen staken. Beschaving 
en inzicht zijn nu eenmaal 

water in de nota wordt gezegd op zich eens zijn. Er 
staat niets controversieels in, zodat men dus alles 
wat controversieel is, moet hebben gemeden. Vrij
wel alle kolen en geiten waaraan in ons poldermodel 
de politieke landbouw zo rijk is worden gespaard. 
Om eens een paar thema's te noemen: het conflict 
tussen autochtone en allochtone rechtsopvattingen, 
zoals onlangs weer eens bij een schietpartij in Veghel 
ter tafel kwam, in samenhang met het respect voor 

onze normen en waarden; 
niet aangeboren, maar in 
hoge mate aangeleerd- an
ders waren er ook niet zo
vele duizenden jaren nodig 
geweest om het huidige peil 
te bereiken. Anarchie is dan 
ook met reden nooit een 
redelijk alternatief voor so
ciaal-democraten geweest. 

Een en ander leidt er uit misplaatste 

politieke correctheid reaelmatiB toe 

dat, wat men met het Christendom 

het probleem van -het ge
brek aan verdraagzaamheid 
in eigen kring, zoals tussen 
Koerden en Turken; het 
dilemma tussen vrij keuze
recht voor ouders en ge
dwongen leerlingensprei
ding, waar het het tegen
gaan van de groeiende 
segregatie van zwarte en 
witte scholen betreft; de 

Maar waar staan wij nu 
voor? Voor het handhaven 

nu net als benepen van zich heqt 

cifaeschud, vervolaens in de Islam met 

het ooa op cifwijkende achterarond en 

herkomst weer bearipvol wordt 

omarmd. 
van de - in mondiaal per-
spectief sterk gepriviligeerde- positie van onze gro
tendeels geemancipeerde klassieke nationale ach
terban, waarvan velen hun weg op huizenmarkt, In
ternet en de Wallen intussen ook wel zonder ons 
weten te vinden? Of voor de ontwikkeling van de 
armen en achtergeblevenen buiten Europa, dan wel 
van de allochtonen in eigen land? Dit dilemma is nu 
veel sterker geworden dan honderd jaar terug, toen 
men in Europa de moslimse medemens nog slechts 
hoofdzakelijk als een exotische, met Koran en 
kromzwaard bewapende, krijgsman uit spannende 
avonturenromans kende, en niet als de winkelende 
bovenbuurvrouw bij Albert Heijn. Die emancipatie 
van de bevolking van andere culturen vergt echter 
gedeeltelijk een strijd tegen het traditionele waar
denpatroon van zo'n cultuur, en wordt daarmee 
door de desbetreffende bevolking veelal als een aan
val op hun cultuur als geheel gezien, en zodoende als 
een aanval op henzelf. 

Kalen en geiten 
Hoezeer men er in sociaal-democratische kring niet 
in slaagt om een heldere koers uit te zetten en tot 
duidelijke keuzes te komen, maakte een tijdje terug 
ook de door een commissie uit de Partij van de Ar
beid vervaardigde nota Wisselwerking weer eens dui
delijk, waarin geen onvertogen woord te vinden is. 
Daarin ligt dan ook meteen rnijn grootste bezwaar: 
ieder welwillend mens zal het zonder meer met alles 

verhouding tussen de rech
ten en plichten van ouders en overheid ten aanzien 
van de wijze van opvoeding en onderwijs van het op
groeiende geslacht; de illusie van het 'bij gelijke ge
schiktheid' in personeelsadvertenties, in relatie tot 
de vraag naar groepsrechten dan wel individuele 
rechten; het probleem van de dubbele nationaliteit 
en dus dubbele loyaliteit, die in democratieen voor 
de relatie c.q. mogelijke botsing tussen de beide va
derlanden niet zonder relevantie hoeft te zijn, ge
tuige ondermeer de rol van de lobbies voor Israel en 
lerland in de Verenigde Staten. Aan de opstellers van 
de genoemde partijnota lijken deze vraagstukken 
grotendeels voorbij te zijn gegaan. Politiek gaat ech
ter niet over die zaken waarover men het eens is, 
maar over die, waarover men op goede gronden van 
mening kan verschillen. En ofschoon het in Neder
land inmiddels onder Paars meer dan ooit traditie 
geworden is om politieke meningsverschillen vooral 
zoveel mogelijk toe te dekken, lijkt mij dat, met het 
oog op het samenbindende vermogen van onze sa
menleving in de toekomst, in dit geval zeer onge
wenst. 

Het is sowieso opvallend, hoezeer deze culturele 
en men tale aspecten in politieke discussies inN eder
land uit de weg worden gegaan, en godsdienst staat 
daarbij - met ons koningshuis, uiteraard - bovenaan 
als nationaal tahoe nummer een. Maatschappelijke 
aanpassingsproblemen worden altijd met econorni
sche factoren in verbinding gebracht, en over de 
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wisselwerking tussen materie en mentaliteit hebben 
wij het liever niet. Geloofszaken zijn inN ederland in 

politicis van oudsher geen thema, niet alleen in de 
binnenlandse, maar ook in de buitenlandse politiek, 
zoals de opwinding na de opmerking van Kohl om
trent de relevantie van religie voor de Turkse ge
schiktheid voor de Europese Unie bewees. In dat op
zicht bestaat er nog steeds een duidelijk verschi.l in 
perceptie van de boven-materiele werkelijkheid tus
sen ons en de ons omringende naties, en het was in 
dit opzicht karakteristiek dat de ettelijke jaren terug 
wegens Haider uit de F P 6 getreden politica Heide 
Schmidt in haar lezing aan de Leidse Universiteit van 
24 februari jl. ter verklaring van het gebrek aan de
mocratisch-kritische traditie in haar land begon met 
te stellen: 'vergeet niet, Oostenrijk is katholiek.' 
Waar het de ontkenning van enige wezenlijke rele
vantie van religieuze factoren betreft, staat Neder
land in Europa vrij alleen. 

lnkijkoperatie in de volksziel 

Het is in dit verband natuurlijk een interessante 
vraag, waardoor dit komt. Het antwoord is niet los 
te zien van het feit, dat het grootste deel van de hui
dige elite van Nederland op dergelijke momenten 
vanuit een vermeend verlichte geesteshouding niet 
aileen van de metafysisch opvattingen van anderen 
als potentieel beoordelingscriterium niets wi.l 
weten, maar evenrnin aan de godsdienstige wortels 
van de eigen samenleving herinnerd wil worden, en 
zo zelfs de betekenis ervan voor de grenzen van 
Europa ontkent: de betekenis van het Christendom, 
dat, bij aile secularisatie van de laatste tijd, nog altijd 
aan de basis ligt van de Europese cultuur. De verkla
ring daarvan vergt een korte inkijkoperatie in de 
nationale volksziel van dit ogenblik. 

Ter linkerzijde is het dan mede de dominantie 
van de generatie van de jaren zestig, met haar onver
werkte rijke roomse verleden en haar jeugdtrauma's 
over een ongetwijfeld even afgrijselijke gerefor
meerde jeugd in Oegstgeest, die ervoor zorgt dat 
vele toonaangevende politici vooral niet met de 
Kohls in een kamp willen worden gezien. Gezien de 
van staatswege verplichte katholieke kruisen in de 
openbare scholen in het door Kohl's zusterpartij ge
regeerde Beieren is die associatieangst overigens 
niet geheel onbegrijpelijk. Waaraan de algemene 
geur van kleinburgerlijke mufheid, die - naast de 
huidige van koninklijke omkoopbaarheid - bij tijd en 
wijle uit de kring der Duitse christen-democraten 
opstijgt, dan natuurlijk eveneens nog bet zijne bij-

draagt. Nergens in Europa is bovendien de ontker
kelijking verder voortgeschreden dan inN ederland, 
zodat reeds godsdienstigheid als zodanig hier al snel 
aan achterlijkheid wordt gelijkgesteld. In onze buur
landen daarentegen beroepen sociaal-democrati
sche leiders, als Tony Blair voor Labour, zich openlijk 
op de Christelijke moraal, en ook zonder dat hij nu 
de kerk meteen even frequent als de kapper bezoekt. 

Deze neiging om zich voor het eigen Christelijke 
verleden te schamen gaat vervolgens gepaard aan de 
vrees, om met een onvertogen woord over de Islam 
de vreemdelingenhaat aan te wakkeren en daarmee 
extreem-rechts in de kaart te spelen. Men wil in so
ciaal-democratische kring vooral niet voor onver
draagzaam doorgaan, en ziet daarom, uit op zich be
grijpelijke compassie met de beroerde maatschap
pelijke positie van de immigranten in onze binnen
steden, menige uiting van intolerantie in allochtone 
kring ten aanzien van N ederlandse norm en - van 
Salman Rushdie tot homosexualiteit - handenwrin
gend door de vingers. Een en ander leidt er uit mis
plaatste politieke correctheid regelmatig toe dat, 
wat men met het Christendom nu net als benepen 
van zich heeft afgeschud, vervolgens in de Islam 
weer begripvol wordt omarmd. Mede daardoor be
staat de neiging om de verschillen met vreemde cul
turen terug te brengen tot fleurige volksdansen en 
interessante eetgewoontes, die op verbroederende 
buurtfeesten met de inheemse bevolking moeten 
worden gedeeld. Zo worden centrale westerse 
waarden, die wij danken aan de Verlichting, op cru
ciale momenten ter wille van de binnenlandse vrede 
in de multiculturele samenleving soms liever ver
zwegen. 

Zo mogelijk ernstiger nog is de lankmoedige hou
ding ten opzichte van de grondbeginselen van de 
westerse beschaving aan de rechterzijde van het po
litieke spectrum in Nederland geworden. Daar heeft 
men niet zozeer met onverwerkte jeugdervaringen 
te kampen, en is het ook evenn1in de schroom om 
voor Europa-centrisch versleten te worden. Daar is 
het vooral de behoefte om bij lucratieve contacten 
met het buitenland van iedere onzakelijke belemme
ring gevrijwaard te blijven, die ertoe leidt, dat men 
hier niet over godsdienst als beschavingsvormende 
factor spreekt. Daar wi.l men evenrnin over de gees
telijke grondslagen van de westerse samenleving 
filosoferen. Daar wil men gewoon zaken doen. 

Voor de Van der Valken van deze wereld was iets 
anders natuurlijk altijd al te vee! gevraagd, maar he-
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laas zijn de Vander Valken nu aan de winnende hand. 
En waar dit zaken doen in Nederland gaandeweg tot 
hoogste ideaal is verheven, blijven de geestelijke ef
fecten ervan niet tot zakenkringen aileen beperkt. 
Ook bij veel vooraanstaande sociaal-democraten 
heeft de afgelopen jaren deze van oudsher tot koop
manskringen beperkte platte kijk op de wereld im
mers ingang gevonden, en geldt de overheidsfunc
tionaris die niet voor ondernemer speelt en bijpas
send dineer- en declareergedrag vertoont, als een 
meelijwekkende sui. Zelfs het denkvermogen van 
de christen-democratie blijkt hevig door het virus 
van deze commerciele zienswijze te zijn aangetast, 
ofschoon men van deze zijde toch wei een grotere 
resistentie had durven verwachten. Reeds de geval
len fractieleider Elco Brinkman verkondigde, nadat 
hij als minister de kunst tot glijmiddel voor de ex
port had voorbestemd, ter verdediging van zijn uit
glijder dat andere Ianden toch ook aileen maar 
vooral veel aardappels wiilen verkopen. Neen! Niet 
aile volkeren beschouwen een positieve handelsba
lans als het hoogstbereikbare ideaal. Er zijn er, die in 
de veronderstelling verkeren, dat zij een culturele 
missie te volbrengen hebben. En er zijn er ook, die 
het Koninkrijk Gods op Aarde vestigen will en, en als 
dezulken, zoals de Taliban in Afghanistan, het voor 
het zeggen krijgen, dan berg U! 

Theocratische restanten in Nederland 

Nu brengt juist dat Koninkrijk Gods ons op een 
extra reden waarom men in Nederland de onder
linge verwevenheid van afwijkende religieuze en af
wijkende maatschappelijke denkbeelden bij een deel 
van onze nieuwe minderheden liever niet ter sprake 
brengt, en tevens over het thema tolerantie versus 
theocratie en het verlichtingscriterium inzake de 
mogelijkheid tot integratie liever zwijgt. Die reden 
wordt gevormd door de restanten van theocratisch 
denken van eigen bodem, zoals die in het Riformato

risch Daablad en het Katholiek Nieuwsblad hun spreek
buis vinden. Het Godgesloten wereldbeeld van 
menig binnengemigreerd moslim vindt nu eenmaal 
zijn inheemse pendant in dat van ons ailer bisschop 
Eyck. 

Voor een juiste omgang met deze restanten heeft 
het meer verlichte deel van de Nederlandse natie 
nog steeds niet een effectievere omgangsvorm ge
vonden die verder gaat dan de hier te Iande gebrui
kelijke methode van gedogen en negeren, of, ingeval 
van als al te onappetijtelijk bekrompen ervaren op
vattingen, een enkele halfslachtige paging tot een ju-

ridisch proces. Oat de zaak zelden op de spits gedre
ven wordt komt, omdat op de zeer Nederlandse 
oorsprong van deze opvattingen historisch gezien 
weinig af te dingen valt, en men het deze landgeno
ten daarom wat minder euvel durft te duiden, dat 
vervolgens aileen de aansluiting op de Nederlandse 
moderniteit is gemist. De doorvoering van de Verlich
ting in Urk wordt zo in geen geval in zijn algemeen
heid met wettelijke middelen afgedwongen, en als 
men het broekverbod voor meisjes in bevindelijke 
kring tolereert omdat dat nu eenmaal bij de desbe
treffende geloofsbeleving schijnt te horen, dan 
wordt het ook moeilijker dan in Frankrijk om be
paalde als obscurantistisch beschouwde vormen van 
islamitische klederdracht van staatswege tegen te 
gaan. Waar de Nederlandse samenleving vreemde 
culturen van autochtone oorsprong aile ruimte voor 
antimoderne zelfexpressie laat, kan zij dat recht, om 
niet te discrimineren, aan vreemde culturen van al
lochtone oorsprong immers moeilijk onthouden. 

Oat de Verlichting in Urk tot dusverre geen in
gang heeft gevonden komt mede omdat deze au
tochtone vreemdelingen binnen onze moderne sa
menleving ook de scheiding tussen Kerk en Staat nog 
niet altijd geheel verinnerlijkt hebben, en in hun 
kring integendeel een duidelijke link gelegd wordt 
tussen de eigen geloofsopvatting en onze 'ware' na
tionale identiteit. Nederland zal christelijk zijn of 
het zal niet zijn, gelijk het reeds in de zeventiende 
eeuw door de calvinistische 'Heerschende Kerk' als 
het nieuwe uitverkoren volk werd beschouwd. Voor 
het orthodoxe protestantisme vormt de trits God, 
Nederland en Oranje zo nog steeds een onverbreke
lijke drieeenheid, waarbij op de Synode van Dordt 
de lotsbestemming van Neerlands lsrae1 vastgelegd en 
zijn speciale band met Christus' kerk bezegeld is, 
ook al speelt het daartoe cruciale kerstverhaal zich 
tussen os en ezel in het Palestijnse Bethlehem af, en 
niet in de Puttense varkensstailen van Wienk van 
den Brink. 

Zeker in christen-democratische kring betekent 
dat Koninkrijk Gods zo een belangrijk obstakel om 
overdreven godsdienstigheid onder ailochtonen als 
onnederlands te bekritiseren, met het oog op de sec
tarische fundamentalisten van Veluwse ofVaticaanse 
richting, omdat hun daaruit voortvloeiende maat
schappelijke marginalisatie juist steeds als soeve
reiniteit in eigen kring wordt aangeprezen. Niet voor 
niets heeft in Nederland de onderwijsvrijheid onder 
zevenenzeventig jaar ononderbroken confessioneel 
bewind zulke extreme vormen aangenomen, dat 
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met een beroep op godsdienstige gevoeligheden de 
evolutieleer uit het eindexamenpakket kan worden 
geweerd en onder de vlag van geloofsvrijheid de ach
terlijkheid als hogere waarheid kan worden aange
leerd, en desondanks de desbetreffende scholen rus
tig voor overheidssubsidie in aanmerking kunnen 
komen. Het is een vorm van staatsgefmancierd an
alfabetisme die zelfs in de duisterste binnenlanden 
van Beieren ondenkbaar is, en in de westerse wereld 
aileen in sommige staten van de Verenigde Staten 
wordt geevenaard. Waar het CDA zich zodoende, 
onder verwijzing naar het recht op culturele eigen
heid van zwaar Gerefor-

lichten meestal net iets geringer dan in meer ver
lichte kring, omdat de meer verlichten in beginsel 
toch net iets minder snel geneigd zijn de medemens 
het recht te ontzeggen om- bij wijze van variant op 
het woord van de grote Frederik - op zijn eigen ma
nier achterlijk te worden, dan degenen die al op hun 
eigen manier achterlijk zijn . Er kan in de ogen van 
theocraten immers maar een theocratische heilstaat 
de juiste wezen, en dat sluit het recht voor andere 
theocraten om de hunne te realiseren nagenoeg uit. 

Voor Nederlandse streng-Gereformeerden kan 
zo'n Nederlandse heilstaat dus ook slechts een 

meerden, tegen Verlich
tingsdwang van overheids
wege verzet, bevindt het 
zich niet in de positie om 
islamitische inlmigranten 
vanwege vrouwvijandige 
opvattingen de deur te wij
zen terwijl soortgelijke op

Het Godgesloten wereldbeeld van 

menig binnengemigreerd moslim 

vindt nu eenmaal zijn inheemse 

streng-Gereformeerde 
zijn, gezien de door haar 
veronderstelde historische 
band tussen geloof en va
derland. Nederland even
wei is inmiddels (zo al ooit) 
reeds lang niet meer 
streng-Gereformeerd, 
zodat de enige kans om het 

pendant in dat van ons aller 

bisschop Eyck. 

vattingen bij de s G P sinds decennia begripvol tege
moet worden getreden. Men kan immers aan de 
imam moeilijk ontzeggen, wat aan predikant of pas
toor al jarenlang wordt toegestaan, en voor de inbur
gering van de volgelingen van de imam biedt het co A 

derhalve opnieuw het verzuilingsmodel aan. 
Anderzijds is juist bij het meer conservatieve, 

minst verlichte deel van de christen-democratische 
achterban de distantie tot de aanhangers van een an
dere godsdienst het grootst. En die distantie vloeit 
daarbij niet, zoals bij het meer geseculariseerde deel 
van de Nederlandse bevolking, voort uit de uit die 
godsdienst voortvloeiende maatschappelijke opvat
tingen, maar uit die specifieke godsdienst als zoda
nig. Hoe orthodoxer men immers in zijn geloofsop
vatting is, hoe meer men geneigd is om slechts een 
godsdienstige waarheid als de ware te erkennen, en 
hoe gereserveerder men dus tegenover de waarheid 
van andere godsdiensten staat. 

Direct in het verlengde daarvan ligt dan ook, dat 
het idee van Nederland als specifiek christelijke 
natie bij de preciezen sterker leeft dan bij de rekke
lijken, waarbij dat natuurlijk weer versterkt wordt 
door het feit, dat het juist de vele preciezen zijn die 
op het platteland tussen vele andere preciezen Ieven. 
Niet voor niets was binnen het CDA de weerstand 
om de partij ook voor moslims open te stellen niet 
aan de grachten van Amsterdam maar aan de sloten 
achter Amersfoort geconcentreerd. In onverlichte 
kring is de tolerantie tegenover anderszins onver-

godsdienstige ideaal in maatschappelijke praktijk 
om te zetten niet meer ligt in het beheersen, maar 
juist in het weren van de staat: door het recht, zich 
niet door de meerderheid tot een onorthodoxe le
venswijze te hoeven Iaten dwingen. Zo heeft die 
eigen christelijke heilstaat ook in Staphorst slechts 
kans van slagen op grond van het met deze heilsop
vatting als zodania zo strijdige vrijheidsbeginsel, dus 
als eveneens in beginsel het recht op een islamitische 
heilstaat in de Schilderswijk wordt erkend, want de 
seculiere meerderheid van de bevolking is voor heel 
Nederland van geen van beide gediend. 

De christen-democratie wordt zo heen en weer 
geslingerd tussen het recht op confessionele ver
scheidenheid enerzijds, welke voor het meer streng
gelovige deel van haar achterban de enige garantie 
voor het voortbestaan van een eigen entiteit vormt 
maar zo automatisch ook de Islam aile ruimte geeft, 
en de door dat strenggelovige deel gevoelde en ge
wenste samenhang van Nederlandse identiteit en 
Christendom anderzijds, die de Islam buitensluit 
maar in het ontkerstelijkte Nederland ook door de 
rest van de autochtone bevolking allang niet meer 
erg wordt geapprecieerd. 

Het probleem waar anderzijds dit ontkerstelijkte 
Nederland zo voor staat, is dat het moeilijk met twee 
maten kan meten: het kan, op basis van het beginsel 
van godsdienstgelijkheid en de praktijk van staats
onthouding op religieus gebied, niet de onverlichte 
opvattingen van een dee! van de islamitische nieuw-
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komers bestrijden en tegelijk aan even onverlichte 
opvattingen van een dee! van de christelijke inboor
lingen stilzwijgend voorbijgaan. Zo kan ook de soci
aal-democratie niet afwachtend aan de zijlijn toe
zien, of het in ailochtone kring op eigen kracht 
overal tot een doorbraak in verlichte richting komt; 
een fatsoenlijke scholing en gerichte inburgering 
van de nieuwe bevolkingsgroepen is voor de toe
komst van Nederland te belangrijk om de zaak op 
zijn beloop te Iaten. Dat betekent evenwel onver
mijdelijk voor de immigranten en hun nageslacht 
assimilatie, en dus het opgeven van een belangrijk 
dee! van hun uit hun land van herkomst meege
brachte identiteit, waarbij deze op termijn inder
daad hoofdzakelijk tot fleurige volksdansen en inte
ressante eetgewoontes zal worden gereduceerd. 

Maar tegelijk leert de Europese ervaring uit het 
verleden, dat dit proces tijd nodig heeft, en een te 
sterke moderniseringsdwang vaak averechts werkt. 
Reeds de verlichte keizer Jozef II moest op het eind 
van de achttiende eeuw erkennen, dat het bijbren
gen van enige beschaving aan de Belgen gezien de 
toenmalige machtspositie van de katholieke kerk 
ondanks al zijn ijver niet in twee jaar zou lukken, 
maar een zaak van zeer lange adem was. Domheid 
valt nu eenmaal niet per decreet te bestrijden. Het 
Vaticaan zelf blijkt overigens ook aan tweehonderd 

jaar niet genoeg te hebben om zich verstand en ver
lichting eigen te maken. Men is daar, gezien het zo
juist van pauswege verordende eerherstel, na zes 
eeuwen pas net toe aan de mentale verwerking van 
Johannes Hus, zodat die van Kant, Darwin, Freud, 
Mal thus en Joke Smit nog wei even op zich zallaten 
wachten. Trouwens, ook in het provinciaalse protes
tantse Nederland van Da Costa en Groen van Prin
sterer schoot dat ten tijde van koning Willem 1 niet 
altijd even erg op. De geforceerde wijze waarop men 
nu in een land als Turkije zelf in ijltempo met de 
godsdienst ook aile culturele verscheidenheid poogt 
uit te barmen, lijkt mij gezien het gewelddadige 
karakter ervan in elk geval niet voor navolging vat
baar. De maakbaarheid van de samenleving kent zijn 
grenzen. 

Om die reden zullen er in Nederland nog wei 
enige tijd de nodige spanningen blijven bestaan, 
waarbij de Nederlandse nakomelingen van de hui
dige moslim-immigranten zich sterk tussen twee 
vuren zullen bevinden, tussen de meer traditionele 
herkomstwereld van hun ailochtone (voor)ouders 

en de moderne wereld van hun autochtone leeftijd
genoten. Net als in de jaren zestig bij gereformeer
den en katholieken zal het ongetwijfeld voor een 
groot dee! van hen tot een geestelijke uitbraakpo
ging komen, waarbij die breuk dan wei scherper zal 
zijn, omdat de sprong die men moet maken ook gro
ter is. De moderne westerse samenleving is immers, 
hoever zij intussen ook van haar traditionele Chris
telijke wortels verwijderd is geraakt, wei uit die tra
ditionele Christelijke samenleving voortgekomen 
en draagt van die oorsprong nog altijd de- sporen, 
terwijl bij de traditionele samenleving waaruit de 
migranten voortkomen die relatie met de onze ont
breekt. 

Maar het is onwenselijk, indien deze uitbraak 
slechts voor een dee] van die moslims geldt, en er 
daardoor net als bij het Christendom een groep ach
terblijft die door het Iicht van de Verlichting niet 
wordt bereikt. Voor de Nederlandse sociaal-demo
cratie betekent dat, dat het misschien tijd wordt om 
de traditionele heilige onderwijsvrijheid in ons land 
waar het de inhoud van de lesstof- dus niet de didac
tische methode - betreft toch iets meer ter discussie 
te steilen, gelijk deze in aile beschaafde Ianden om 
ons heen sinds de staat de onderwijstaak van de kerk 
overnam al veellanger aan banden is gelegd. 

Willen wij het ontstaan van nieuwe geestelijke 
ghetto 's in de toekomst vermijden, en dus ook van 
alle nazaten van de immigranten die uit een traditio
nele samenleving komen moderne en goedge
schoolde Nederlandse staatsburgers maken, dan 
kunnen wij het ook in het geval van de kinderen van 
het traditioneel ingestelde deel der moslimouders 
niet aan nieuwe islamitische scholen aileen overlaten 
om te bepalen wat daar precies zal worden geleerd. 
Maar dan kunnen wij ook om enige confrontatie met 
de laatste eilanden van Christelijke rechtlijnigheid, 
die nog niet conform de hedendaagse wetenschap
pelijke inzichten met de evolutieleer zijn meege
evolueerd, niet Ianger meer heen. In het Europa van 
het jaar 2ooo wordt het volbrengen van deze laatste 
missie van de Verlichting ook hoogste tijd. 

THOMAS H . VON DER DUNK 

Cultuurhistoricus 

(Voor alle duidelijkheid: de redactie ontvinB bovenstaand 

artikel v66r verschijninB van Paul Schq[er's aerucht

makende essay - red.) 
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De onterechte 
terechtwijzing 
van Oostenrijk 

democratie en rechtsstaat. Bij de acties van veertien 
lidstaten van de Europese Dit roept de vraag op 
Unie (Eu) tegen de vijf
tiende, Oostenrijk, gaat 
het om een aantal kwesties 
die zorgvuldig onderschei-

BART TROMP 

waarom de veertien rege
ringen niet geprobeerd 
hebben maatregelen tegen 

den moeten worden, juist omdat dit in politiek en 
media niet of nauwelijks is gebeurd. De eerste be
treft de lesitimiteit van dit optreden. Hoe verhoudt 
die zich tot de constitutionele structuur van de EU? 
Onmiddellijk daarop volgt de vraag naar het rechts
statelijk karakter in het algemeen van deze sancties. 
Vervolgens gaat het om de beoordeling van de poli
tieke analyse die ten grondslag ligt aan de actie van 
de veertien lidstaten en de vermoedelijke effecten 
ervan. Tenslotte is het precedent van belang dat hier
mee geschapen is, zeker in relatie tot de uitbreiding 
van de EU. 

'Eu heeft het volste recht Oostenrijk de les te 
lezen', meent Siep Stuurman, hoogleraar Europese 
Geschiedenis; het is ook de kop hoven een artikel 
van zijn hand in NRC Handelsblad ( 19 februari 2ooo) . 

Deze veel gehoorde stelling is in beginsel zonder 
meer juist. Maar anders dan Stuurman en anderen 
menen, heeft die stelling niets van doen met de actie 
tegen de (toen nog) voorgenomen regeringsvor
ming in Oostenrijk. Het is immers niet de Europese 
Unie die sancties heeft afgekondigd tegen Oosten
rijk. De Europese Unie staat hier juist geheel en al 
buiten spel. Noch de Europese Commissie of het 
Europese Parlement, noch de Europese Raad zijn 
gekend in, laat staan verantwoordelijk voor, de afge
kondigde sancties tegen Oostenrijk. Deze komen 
enkel en aileen voor rekening van de regeringen van 
veertien van de vijftien lidstaten. Die hebben met 
voorbedachte rade buiten de Europese Unie om ge
handeld. 

Bij de laatste aanvulling van de Europese Verdragen, 
het Verdrag van Amsterdam, heeft de E u de moge
lijkheid gekregen op te treden tegen schendingen 
van de beginselen van vrijheid, rechten van de mens, 

Oostenrijk te nemen op 
basis van de instituties en verdragen van de Europese 
Unie. 

Het antwoord is simpel: omdat het Verdrag van 
Amsterdam geen enkele grond geeft om nu tegen 
Oostenrijk op te treden. Dit verdrag bepaalt dat de 
Europese Raad van staatshoofden en regeringslei
ders 'met eenparigheid van stemmen' kan constate
ren dat een lid van de E u de beginselen van demo
cratie en rechtsstaat ernstig en voortdurend 
schendt. · 

Deze constatering client plaats te vinden op basis 
van een voorstel van een derde van de lidstaten of 
een derde van de leden van de Europese Commissie, 
en na instemming van het Europese Parlement. Ver
volgens heeft de beschuldigde lidstaat recht op 
weerwoord. Zo bepaalt artikel 7. 1. Als langs deze 
weg inderdaad is vastgesteld dat een lid van de E u 
deze beginselen heeft geschonden, kan met een ge
kwalificeerde meerderheid door de Raad worden 
besloten bepaalde rechten van de lidstaat te schor
sen, zoals het stemrecht in de Raad . 

Oat een politieke partij die als 'extreem
rechts' wordt beschouwd mogelijk regeringspartij 
wordt, Ievert geen enkele basis voor zo'n pro
cedure. Deze zou pas in werking gesteld kunnen 
worden als zo'n regering niet aileen tot stand was 
gekomen, maar ook daadwerkelijk en systematisch 
in strijd met democratie en mensenrechten zou han
delen. 

Het antwoord op de eerste vraag is dus dat de 
sancties tegen Oostenrijk niet aileen buiten de Euro
pese Unie om zijn getroffen, maar daarmee feitelijk 
ook tea en de Europese Unie gericht zijn. Bij de eerste 
de beste gelegenheid dat 'Europa' de kans kreeg om 
aan te tonen dat het meer is dan een veredeld vrij 
handelsgebied, maakten de regeringsleiders er een 
potje van en handelden buiten deE u om. 

13_5" 
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Maar wat over de legitimiteit van de actie tegen 
Oostenrijk, helemaallos van de Eu? Die actie komt 
erop neer dat de mogelijke toetreding van de FPO 
tot de regering als ontoelaatbaar is beschouwd door 
de andere lidstaten van de E u . Dit oordeel veron
derstelt twee condities. 

In de eerste plaats dat regeringsleiders van lidsta
ten naar eigen inzicht kunnen uitmaken of een poli
tieke partij in een lidstaat die daarover zelf niet mee 
mag praten, wei of niet deel van de regering uit mag 
maken. Deze conditie lijkt mij in strijd met de be
ginselen van de rechtsstaat, maar ook met dat van 
subsidiariteit, zoals vastgelegd in het Verdrag van 
Maastricht. 

De tweede conditie is dater een duidelijk en on
miskenbaar criterium be-

factoren te maken. De eerste is het feit dat de Oos
tenrijkse politiek jarenlang beheerst is door een 
rood-zwarte coalitie. Het Proporz-systeem dat deze 
partijen hanteerden, hield in dat aile functies in de 
omvangrijke publieke sector zorgvuldig verdeeld 
werden onder aanhangers van de regeringspartijen. 
Haider heeft bekwaam de groeiende afkeer van dit 
op patronage gebaseerde stelsel weten te mobilise
ren, daarbij geholpen door het feit dat de regerings
partijen steeds meer hun ideologische uitstraling 
hebben verloren en steeds meer op elkaar zijn gaan 
lijken. 

Maar Haider speelt ook in op een andere factor: 
de wijd verbreide gevoelens van onzekerheid die 
voortvloeien uit het wegvailen van grenzen, geo

staat om toelaatbare van 
ontoelaatbare regerings
partijen te scheiden. Zo'n 
criterium is echter niet ge
formuleerd door de rege
ringen van de veertien lid
staten. Oat stempelt hun 
beslissing tot een willekeu
rige. 

In dit opzicht is de actie 
van de regeringen van de 
veertien lidstaten van de 
E u angstaanjagend voor 
wie hoopt op een constitu
tionele Europese democra-

Langs precies deze!Jde weg zouden 

andere lidstaten Nederland bij 

voorbeeld sancties kunnen opleggen 

wegens de voorgenomen wijziging van 

de wetgeving ten aanzien van 

euthanasie. Die kan overigens met 

meer recht als een aantasting van de 

rechten van de mens worden 

beschouwd als de toetreding van de 

FPO tot de regering van Oostenrijk. 

grafische, economische, 
culturele. Deze processen 
van mondialisering hebben 
reele kosten, die onevenre
dig neerkomen op bepaalde 
delen van de bevolking. De 
traditionele politieke par
tijen, niet aileen in Oosten
rijk, miskennen dit. Daarin 
ligt een voorname oorzaak 
van de opkomst van nieuw
rechtse partijen, niet aileen 
in Oostenrijk. 

De actie van de veer
tien regeringen miskent 

tie als basis van de EU. Nu is een gevaarlijk en naar
geestig precedent geschapen. Langs precies dezelfde 
weg zouden andere lidstaten Nederland bij voor
beeld sancties kunnen opleggen wegens de voorge
nomen wijziging van de wetgeving ten aanzien van 
euthanasie. (Die kan overigens met meer recht als 
een aantasting van de rechten van de mens worden 
beschouwd als de toetreding van de F P 6 tot de rege
ring van Oostenrijk.) 

Aan de rare sancties van de veertien staten ligt een 
vage politieke beoordeling ten grondslag - mag men 
aannemen - volgens welke de F P 6 als een herleefde 
fascistische partij wordt beschouwd, dat wil zeggen 
als een partij die principieel gekant is tegen een con
stitutionele democratische staatsinrichting. Anders 
dan fascistische en communistische partijen voor en 
na het interbeilum keert de FP6 zich echter hele
maal.niet tegen de democratie. 

Het electorale succes van de F P 6 he eft met twee 

deze achtergrond volko
men en werkt aileen al daarom averechts. Maar zij 
miskent ook het daadwerkelijke probleem in 
Wenen. Voortzetting van de rood-zwarte coalitie 
zou de positie van Haider aileen maar versterken. 
Datzelfde geldt ook voor de eerdere optie van een 
sociaal-democratische minderheidsregering. Zolang 
Haider zich vrijblijvend als opponent van het ver
rotte politieke establishment kan opsteilen, houdt 
hij de wind in de zeilen. 

Neo-rechtse partijen zijn nooit via het normale 
politieke proces aan de macht gekomen. Oat gold 
zelfs nietvoor Hitlers N SOAP, die electoraal al op zijn 
retour was toen hij met een uitgesproken anti-demo
cratisch program door conservatieve krachten die 
dachten hem te gebruiken, tot Reichskanzler werd be
noemd. Deelnameaan deregeringvande FP6 kan tot 
drie gevolgen lei den. De eerste is dat de partij erdoor 
wordt gedisciplineerd tot een 'normale' rechtse par
tij en de 6vP verdringt. De tweede dat ze verkrui
melt, omdat de partij de gewekte verwachtingen niet 
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waar heeft gemaakt. De derde dat de F P 6 succesvol is 
en in woord en daad neo-rechts blijft. In dat geval 
net als in het eerste - is voor de 6 v P de aardigheid van 
de coalitie eraf. De actie van de veertien EU-staten 
werkt waarschijnlijk averechts op de Oostenrijkse 
politiek en miskent de politieke en maatschappelijke 
weerzin in Oostenrijk tegen de nieuwe, en ondanks 
de sancties, gelnstalleerde regering. 

Tenslotte is er de kwestie hoe deze actie zich ver
houdt tot de voorgenomen uitbreiding van de E u 
met Oost-Europese staten. Vast staat dat in de kan
didaatlanden politieke partijen bestaan, voor wat 
betreft hun voedingsbodem, vergelijkbaar met die 
van Haider. Niet zozeer het verleden als de effecten 
van mondialisering doen zich hier nog sterker ge
voelen dan in het rijke Westen. 

Hier ligt een ernstig vraagstuk voor de EU. Hoe 
daarmee om te gaan is door het onberaden optreden 
tegen Oostenrijk in de verkeerde richting geregeld. 

Niet de EU voert een beleid, maar een combinatie 
van lidstaten, waarbij deze in strijd handel en met de 
beginselen van democratie en rechtsstaat. Dit ge
beurde door lidstaten als bij voorbeeld Frankrijk, 
waarvan de regering niet optreedt tegen gemeenten 
waar het Front National regeert en een beleid voert 
dat veel verder gaat dan waarvan men de FPO graag 
zou betichten. 

De uitbreiding van de E u vraagt om de toepas
sing van heldere richtlijnen in EU-verband als het gaat 
om constitutionele democratie. Het is te hopen dat 
de dwaze actie van veertien lidstaten in dit opzicht 
niet als een (informed) acquis wordt beschouwd, 
een precedent dat opnieuw kan worden aangeroe
pen bij een andere kwestie van willekeur. 

BART TROMP 

Hoogleraar in de theorie en geschiedenis van de 

internationale betrekkingen aan de Universiteit van 

Amsterdam; redacteur van Socialisme &_Democratie 
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Politiek voor 
de kennis-

Heel bestuurlijk Nederland 
wordt geteisterd door een 
flinkejln de siecle stemming. 
Er is een verwoede verbale 
strijd gaande waarin niet 
zozeer wetenschappers, 
maar vooral bestuurders, 
ambtenaren en parlemen
tariers benadrukken dat het 
niet goed gaat met het 

samenleving 
Het belang van 

prifessionele 
gemeenschappen 

en verantwoording samen. 
Politiek is, kortom, voor
behouden aan 'politici'. Die 
opvatting was toereikend 
voor industriele samenle
vingen, maar schiet tekort 
in hedendaagse 'kennissa
menlevingen', waarin in
formatie de belangrijkste 
grondstof is geworden. 

Nederlandse staatsbestuur 
en dat het anders moet. MIRKO NOORDEGRAAF 

Het opvallende aan 
kennissamenlevingen is dat 
ze 'wanordelijk' zijn: in
formatie is snel verplaats
baar, vluchtig en verander
lijk. Maar dat is niet het 
enige: informatie is ook 
nog eens gevoelig voor een 
veelheid van vaak tegen
strijdige interpretaties : de 
betekenis van informatie, 
van een krantenartikel bij
voorbeeld of van een tele-

'Ministers moet niet 
Ianger alles aangerekend 
worden! Hoge ambtenaren 
moeten ook gehoord kun
nen worden! Politici moe
ten Max Weber weer lezen! 
Ministers moeten te allen 
tijde verantwoordelijk blij
ven! De 'sorry-democra
tie' moet worden bestre
den! De regering moet re
geren in plaats van reage

In de kennissamenleving wordt het primaat van 

de politiek onherroepelijk ondermijnd door het 

primaat van de prrifessie. Dit ]evert een nieuwe 

'plek en taak van de politiek' op: politiek in de 

21 ste eeuw is vooral een samenspel en dialoog 

met prrifessionele gemeenschappen: ze!fregulering 

bevorderen en tegelijk de routines en 

vanze!fsprekendheden van prrifessionele 

beroepsgroepen in het publieke domein ter 

discussie stellen. 

ren! De relatie tussen politiek en ambtenaren is ver
stoord! Er is een andere politieke cultuur vereist!' 
Er moet meer samenhang en richting komen!' 2 Dit 
is een discussie over de 'plek van de politiek' en 
daarmee een discussie over de fundamenten van ons 
staatsbestel: kijken we achteruit en versterken we de 
in de negentiende eeuw wortelende staatsprincipes 
of kijken we vooruit en rusten we het staatsbestel 
toe voor de eenentwintigste eeuw? 

Dit artikel wil argumenten aandragen voor een 
keuze in de tweede richting- v66r de eenentwintig
ste eeuw. Oat heeft vooral te maken met maatschap
pelijke ontwikkelingen die een andere invulling van 
de 'plek van de politiek' noodzakelijk maken. De do
minante opvatting over de 'plek van de politiek' is dat 
politiek is voorbehouden aan democratisch gelegiti
meerde (gekozen) politieke organen. Daar komen 
agendavorming, besluitvorming, controle, toezicht 

visiedocumentaire of van 
een website, zit niet vast aan de informatie, aan het ar
tikel of de documentaire, maar in de hoofden van de 
mensen die het zien. Hun referentiekader bepaalt of 
ze het zien, welke betekenis ze eraan geven en wat ze 
er mee doen. De wanorde is daardoor niet zozeer 
een kwestie van 'onzekerheid' of informatietekort, 
maar van ambiguiteit of meerstemmigheid: eenzelfde 
feit kan altijd op meerdere manieren gemterpre
teerd worden en er is geen objectieve maatstaf om de 
'beste' interpretatie te kiezen. Naarmate referentie
kaders meer verschillen, naarmate religie of ideolo
gie terrein verliezen - en dat is nu juist een van de 
kenmerken van een kennissamenleving- zullen in
terpretaties ook meer uiteen gaan lopen. Daardoor 
wordt de vanzelfsprekende plek van de politiek op 
twee manieren aangetast: politici kunnen onmoge
lijk greep houden op de verplaatsbare, vluchtige en 
veranderlijke informatie, en de legitimiteit van hun 
interpretaties staat onvermijdelijk ter discussie. 
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Deze ambiauiserina heeft een keerzijde: de ver
plaatsbaarheid, vluchtigheid en veranderlijk:heid van 
informatie, en de veelheid aan interpretaties, maakt 
het werken in een kennisintensieve economie veel
eisend. Oat betekent dat individuen zowel over een 
zekere mate van intelligentie moeten beschikken 
(scholing), als over tijd (aandacht) om zich werk 
eigen te maken. Het gevolg van dit alles is toene
mende prifessionaliserina: individuen hebben in een 
kennissamenleving de neiging om professionele ge
meenschappen te vormen. 

Het primaat van de politiek wordt in een kennis
samenleving onvermijdelijk ondermijnd door het 
primaat van de prifessie. Dit kan verantwoording scha
den, maar biedt ook nieuwe mogelijk:heden omdat 
de voor professies kenmerkende zelji-egulering indi
vidueel gedrag in toom houdt: het individu is inge
bed in en verantwoording verschuldigd aan profes
sionele gemeenschappen. Dit betekent dat de rol 
van politici en politieke organen aan herinterpreta
tie toe is: zij zijn vrijgesteld om professionalisering 
te bevorderen en professionele 'vanzelfsprekend
heid' te doorbreken. Eenentwintigste-eeuwse poli
tiek is interactieve politiek. 

Deze relatief abstracte redenering wordt bier
onder in enkele stappen uitgewerkt. Eerst wordt de 
wanordelijkheid van hedendaagse samenlevingen 
verkend en als 'ambigui'teit' gekarakteriseerd. Daar
na wordt het begrip 'professionaliteit' van concrete 
illustraties voorzien. Tenslotte worden de implica
ties voor politiek en bestuur geschetst. 

De kennissamenlevina 

De combinatie van een Thorbeckiaanse staatsinrich
ting en een Weberiaanse relatie tussen wetgevende 
en uitvoerende macht leidt ertoe dat de politiek ver
antwoordelijk wordt gehouden voor alles water bin
nen de overheid gebeurt. Het 'politiek primaat' is de 
operationalisering van dat gedachtegoed. De notie 
van politiek primaat is intearatiif. Aile publieke han
delingen komen samen in een punt; er is een punt 
van waaruit alles wordt samengehouden: de politiek 
bepaalt wat er moet gebeuren, controleert of het 
werkelijk gebeurt, en stuurt bij indien nodig; de 
politiek kan politici ter verantwoording roepen en 
politici het vertrouwen ontzeggen als dingen niet 

goed gaan. Het is integratief omdat de idee van par
lementaire democratie integratief is: gekozen poli
tici vertegenwoordigen de wil van het volk, en 
omdat zij gekozen zijn, zijn zij de eniaen die gelegiti
meerd zijn om keuzen te maken en beslissingen te 
nemen die het volk be'invloeden. 

Zolang de samenleving en het openbaar bestuur 
relatief overzichtelijk zijn Ievert dit weinig proble
men op- maar onze samenleving is verre van over
zichtelijk en dus is ons openbaar bestuur verre van 
overzichtelijk. Laat-twintigste eeuwse omstandig
heden zijn van een geheel andere orde dan die in de 
tweede helft van de negentiende eeuw waarin de 
fundamenten voor ons staatsbestel zijn gelegd. Er is 
een groot verschil tussen 'toen' en 'nu': economi
sche, sociale en technologische ontwikkelingen heb
ben het maatschappelijk en bestuurlijk landschap op 
revolutionaire wijze veranderd. 3 

Wat maakt de hedendaagse samenleving nu tot 
een wezenlijk andere dan die van de vorige eeuw? 
In de eerste plaats is het opvallend dat er een ver
schuiving is opgetreden van een industriele naar een 
kennis-intensieve economie: het merendeel van de 
beroepsbevolking is niet Ianger werkzaam in agrari
sche of industriele sectoren, maar in de dienstverle
ning, waarin iriformatie de belangrijkste grondstof is. 
Kenniswerkers, in banken, verzekeringsbedrijven, 
ICT-bedrijven, beleidsafdelingen, sociale diensten, 
centra voor werk en inkomen, woningbouwcor
poraties, universiteiten, onderzoeks- en adviesbu
reaus, ingenieursbureaus, R & o-afdelingen verwer
ven, verwerken, bewerken en verspreiden informa
tie; ze vormen informatie om tot 'kennis' teneinde 
waarde toe te voegen. Onze hedendaagse samen
leving kan worden aangeduid met de term kennis

samenlevinB . 

In de tweede plaats zijn de complexiteit en dyna
miek van vandaag de dag opvallend: moderne maat
schappijen worden door de snelhei~ van techno
logische veranderingen, de nadruk op individuele 
autonomie en ontplooiing, de verplaatsbaarheid van 
informatie, en de dynamiek van geglobaliseerde fi
nanciele markten als veranderlijker en onvoorspel
baarder beschouwd. Maatschappelijke problemen, 
zoals criminaliteit, zinloos geweld, de toestroom 
van asielzoekers, en de toename van vergrijzing en 

t . Uit berichtgeving en opiniestukken 
inN RC Handelsblad in de maanden juli 
tot en met oktober I 999· 

2 . Peper, B., Op zoek naar samenhang en 
richting, essay, Den Haag, I 999 
(www.nrc.nl / DenHaag) en S&D nr. 
9/ I999 · 

The Rise '![the Network Society, 
Massachusetts, I 999 [I 996]; D. Harvey, 
The Condition '![ Postmodernity, 
Cambridge, I99S [I99o]; P. Frissen, 

3. Zie bijvoorbeeld M. Castells, De virtuele staat, Schoonhoven, I 996 . 
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arbeidsongeschiktheid kunnen als omvangrijker, 
lastiger en meer omstreden worden beschouwd. 
Kortom, de kennisintensieve samenleving is een 
wanordelijke samenleving, met een gebrek aan voor 
politiek en bestuur benodigde orde. Ook politici en 
ambtenaren zijn zich daar ter dege van bewust. 4 Het 
is echter van groot belang hoe die wanorde wordt 
beleefd: of dat in termen van 'onzekerheid' of 'am
bigu!teit' gebeurt. 

Wanorde als onzekerheid 

Onzekerheid kan als 'informatietekort' worden 
omschreven: dingen zijn onduidelijk, maar die on
duidelijkheid kan met een beroep op aanvullende of 
nieuwe informatie en feiten worden gereduceerd. 
Maar spreken de feiten voor zich en vereisen ze geen 
interpretatie? Is de gedeelde ondergrond waartegen 
de feiten gezien moeten worden relatief 'hard'? 
Komen referentiekaders met behulp waarvan de fei
ten gemterpreteerd moeten worden, overeen? 

Als we afgaan op de bestuurlijke de batten over in 
het oog springende maatschappelijke thema's, zoals 
de uitbreiding van Schiphol, de aanleg van de Betu
welijn, de aanpak van de asielzoekersproblematiek, 
of de bestrijding van zinloos geweld, dan moeten we 
concluderen dat dergelijke vragen doorgaans met 
'ja' worden beantwoord. Wanordelijkheid wordt 
veelal als informatieprobleem beschouwd: de debat
ten worden gedomineerd door een roep om heldere 
probleemafbakeningen en precieze inventarisaties, 
door een roep om meer onderzoek en zuivere argu
menten, en door een hang naar de inzet van juiste in
strumenten. De assumptie is dat er een objectieve 
ondergrond is, op grond waarvan zorgvuldige en 
berekende beslissingen kunnen worden genomen. 
Er is een 'optimale' oplossingvoor elk probleem. 

Wanorde als ambiauiteit 

Bij ambigu!teit worden bovengenoemde vragen met 
'nee' beantwoord. Delen van beleidsproblemen 
kunnen weliswaar als 'onzeker' worden aangeduid
hoeveel asielzoekers in de afgelopen jaren in ons 
land zijn gearriveerd, bijvoorbeeld -, maar dat zijn 
de makkelijke onderdelen die op zichzelf weinig 
zeggen. Wat 'betekent' dat- 3o.ooo of4o.ooo extra 
asielzoekers? De meeste beleidsvraagstukken heb
ben het karakter van 'Hoe kan het 'beste' met 
15.ooo of 3o.ooo asielzoekers worden omgegaan?' 

4 · Zie het essay van B. Peper, ibid. en 
de notitie van A. Geelhoed, Politiek, 

Daarover geeft geen enkel naslagwerk het defini
tieve antwoord. Het is een zaak van waarden, maat
staven. Er zijn aeen objectieve criteria die daarover 
uitsluitsel geven. Het 'optimale' antwoord bestaat 
niet: het antwoord dat gegeven wordt hangt af van 
het referentiekader van degene die de vraag beant
woordt, van wat de persoon belangrijk vindt. Naar
mate referentiekaders meer verschillen, zullen er 
meer uiteenlopende antwoorden worden gegeven. 
Dat is wat er aan de hand is in een kennissamenle
ving: gedeelde, overkoepelende referentit:lkaders, 
zoals geloof en ideologie, versplinteren. Individuen 
mogen hun eigen referentiekaders hanteren, en 
daardoor zullen zij andere informatie 'zien' en 'de
zelfde' informatie anders interpreteren. Dat is een 
'basisrecht' in een gemdividualiseerde samenleving. 

De rol van ambigu!teit in beleid kan met behulp 
van allerlei voorbeelden worden gei:llustreerd. ln
frastructurele projecten zijn daarvoor bijzonder ge
schikt omdat ze de analyse aanscherpen: ruimte 
in Nederland is schaars, ideeen over de inrichting 
van de ruimte lopen uiteen, en een eenrnaal gereali
seerd project is lastig terug te draaien. Het kan ook 
in 'politieke' termen worden gesteld: infrastructu
rele projecten zijn omstreden, omdat strijdige waar
den - zoals tussen economie en ecologie - moeten 
worden afgewogen. Dat draait vaak uit op een dis
cussie over 'algemeen' of 'collectiefbelang' versus 
'individueel belang'. Als de wanordelijkheid die 
dergelijke projecten omgeeft als onzekerheid wordt 
gezien dan is er uiteindelijk een algemeen belang, en 
dan kan op basis van beschikbare en/of aanvullende 
informatie- over reistijden, vervoerswaarden, sub
stitutieverschijnselen, en dergelijke - de optimale 
neerslag van dat algemeen belang worden gei:denti
ficeerd- het beste trace, bijvoorbeeld, of de ligging 
van traces. Politici kunnen zich dan het recht voor 
behouden om de fmale afweging te maken. Als de 
wanordelijkheid als ambiauiteit wordt gezien, dan is 
er geen overkoepelend algemeen belang, en dan kan 
de optimale neerslag daarvan niet met een beroep 
op feiten worden achterhaald. Het beeld van de 
ideale ligging en aard van het trace, bijvoorbeeld, 
wordt weliswaar bemvloed door bestaande infrast
ructuur, maar verschilt voor verschillende betrok
kenen. Ze vinden niet elk dezelfde feiten interessant 
- daar waar de een vervoerswaarden belangrijk 
vindt, vindt de ander informatie over het kappen van 

beleidsuitvoerina en ambtelijk apparaat, 
Den Haag, 1999. 
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bomen of geluidsoverlast belangrijk - en omdat ze 
dezelfde feiten anders interpreteren. Denk ook aan 
gasboringen in de Waddenzee: twee centimeter bo
demdaling is voor gaswinners 'verwaarloosbaar' en 
voor de milieubeweging 'onaanvaardbaar'. Een be

een wereld met gemondialiseerde en fluctuerende 
fmanciele markten. Het werk of de omgeving spre
ken niet voor zich en dat betekent dat mensen ge
leerd moet worden hoe ze het werk of de omgeving 
moeten zien. Dat verklaart waarom professionaliteit 

een zaak is van referentieroep op het 'algemeen be
lang' wordt dan een retori
sche true die wordt gehan
teerd om anderen een be
sluit op te dringen. 

Stilzwijgend worden op allerlei 

plekken gedragscodes opgesteld, door 

nieuwe prifessionele verenigingen. 

kaders en het verklaart ook 
waarom professionalise
ring altijd een zaak van pro
fessionele aemeenschappen, 
een sociale zaak, is: profes-

PrrifessionaliserinB 
Ambigu!teit is iets van aile tijden, maar het is het we
zenskenmerk van een kennissamenleving, waarin de 
selectie en interpretatie van informatie cruciaal is. 
Oat verklaart ook de tendens van professionalise
ring: door het grote aantal en de varieteit van infor
mationele impulsen, en de snelheid waarmee im
pulsen elkaar via internet, televisie en kranten op
volgen, wordt de selectie en interpretatie steeds be
langrijker en moeilijker. Individuele aandacht is 
schaars, en mensen hebben referentiekaders nodig 
om hun schaarse aandacht aan te wenden. In werksi
tuaties worden die referentiekaders steeds meer 
verschaft door opleiding, professionele training, 
professioneel taalgebruik, beroepsgroepen, tijd
schriften, beroepsprijzen, en dergelijke. Naarmate 
de materie complexer wordt, naarmate het zicht op 
'effectief' of 'goed' gedrag afueemt, en naarmate 
het voor individuen meer tijd kost om zich er in te 
verdiepen, wordt de behoefte aan professionalise
ring sterker. Op sommige maatschappelijke terrei
nen, zoals de gezondheidszorg, het recht en het on
derwijs zijn al veellanger professionals werkzaam, 
zoals medisch-specialisten, advocaten, notarissen en 
hoogleraren. Kenmerken van hun professionaliteit 
dringen langzamerhand andere beroepsgroepen op 
andere terreinen binnen. 

Dude prcifessionaliteit 
Nu heeft de term 'professionaliteit' uiteenlopende 
betekenissen, maar kenmerkend is steeds dat pro
fessionals 'moeilijke' dingen do en, zodat het lastig is 
om het werk als buitenstaander te doorgronden. Dat 
kan te maken hebben met de aard van het werk, zoals 
het opereren van mensen, of met veranderingen in 
de omaevina, zoals het geven van financieel advies in 

sionals bepalen met elkaar 
hoe het werk het beste uitgevoerd kan worden of 
hoe de omgeving bezien moet worden. Aileen pro
fessionals kunnen dat, omdat zij de enigen zijn die 
zich door specialisatie het werk of de omgeving 
eigen hebben gemaakt. Het maakt ook duidelijk dat 
de aard en intensiteit van professionalisering kan 
verschillen. Het verschilt sowieso van beroepsgroep 
tot beroepsgroep of er overeenstemming bestaat 
over de aard van de referentiekaders. 

In het geval van medisch-specialisten is de pro
fessionalisering vergaand: r. Er is een hoge mate van 
overeenstemming over hoe het werk uitgevoerd 
moet worden ( cifbakeninB). 2 • Voordat specialisten 
'volwaardig' specialist zijn hebben ze heel wat jaren 
van opleidina achter de rug (universitaire studie me
dicijnen, co-schappen, promotieplaats, specialisa
tie) en niet iedereen wordt toegelaten (eerst vwo
opleiding, dan numerus fixus). 3. Specialisten zijn 
lid van maatschappen en vakgroepen - waarvan de 
led en zelfbepalen wie lid kan worden - , en van pro
fessionele beroepsgroepen (in het bijzonder de 
K N M G) die de maatstaven van professionele be
roepsbeoefening bepalen (selectie.). 4· Artsen hebben 
een eed afgelegd, ze zijn onderworpen aan richtlij
nen, regelingen en een gedragscode,> en ze kunnen 
voor het tuchtgerecht worden gebracht (reaulerinB). 

Dit alles wil niet zeggen dat deze vergaande vorm 
van professionaliteit 'logisch' of onvermijdelijk is: 
professionalisering is niet enkel een instrumentele 
zaak, waarbij de aard van het werk de doorslag geeft. 
Professionalisering is immers ook een zaak van stan
daardisatie, namelijk de standaardisatie van vaardig
heden en expertise, 6 en in de dagelijkse praktijk is 
het een zaak van routines en 'standard operating 

s. K N M G, Gedraosreoels voor artsen, 
Utrecht, '994· 

6. Mintzberg, H., Structure in Fives, 
Englewood Cliffs, 1983; H. Mintzberg, 
Covert Leadership: Notes on Managing 

Professionals, Harvard Business Review, 
Nov.-Dec. 1998, pp. 140-147 · 
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procedures'. Professionalisering kan derhalve even
goed als een uiting van machtstrevingen worden be
schouwd. De monopolisering van kennis in de vorm 
van professionele beroepsgroepen met mechanis
men van afbakening, selectie en regulering leidt tot 
macht, autonomie, status en geld. 

Nieuwe prifessionaliteit 

Gedurende de laatste jaren kunnen, als gevolg van 
maatschappelijke veranderingen, twee tegenge
stelde bewegingen worden onderscheiden. In de eer
ste plaats worden de oude professionele beroeps
groepen, zoals medisch-specialisten, gestimuleerd 
of gedwongen om in bepaalde opzichten te de-pro
fessionaliseren: hun traditionele autonomie wordt 
ingeperkt, en ze worden steviger in het ziekenhuis 
ingebed, enerzijds door zein loondienst aan te stel
len, en anderzijds door ze medeverantwoordelijk te 
maken voor de financiele implicaties van hun hande
lingen. In sommige ziekenhuizen zijn er inmiddels 
'medische managers' aangesteld: specialisten die 
voor een gedeelte van hun tijd delen van de organisa
tie managen.7 In de tweede plaats worden allerlei 
nieuwe beroepsgroepen gedwongen om zich door 
veranderingen in hun omgeving te bezinnen op wat 
nu eigenlijk 'goede' beroepsuitoefening is. Het werk 
wordt complexer - meer en meer ambigu - en dat 
betekent dat de maatstaven van 'goed' opereren on
duidelijker worden. Dat verschijnsel treedt op tal 
van maatschappelijke terreinen op en het gevolg is 
keer op keer dat degenen die het werk doen elkaar 
opzoeken en met elkaar greep proberen te krijgen op 
de inhoud en betekenis van hun werk. Een goede in
dicatie daarvan is de vorming van aedraascodes. Soms 
is daar druk van buitenaf voor nodig, zoals in het 
geval van Shell dat naar aanleiding van de Brent Spar 
affaire gedwongen werd om zich te bezinnen op haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheden. In andere 
gevallen is er minder direkte druk van buitenaf, maar 
is er desalniettemin een onmiskenbare zoektocht 
naar professionele houvast ingezet. Stilzwijgend 
worden op allerlei plekken gedragscodes opgesteld, 
door nieuwe professionele verenigingen: 8 

- In Nederland bestaat de Federatie Finan dele 
Planners (FFP), en personen die in het register van 
Financiele Planners zijn ingeschreven mogen zich 

'fmanciele planners' noemen. Dat zijn deskundigen 
die de financiele kant van het Ieven van clienten 
plannen, waarbij uiteenlopende financiele terreinen 
als verzekeren, sparen en beleggen, fmanciering, 
recht (erfrecht en huwelijks vermogen), fiscaliteit, 
en nalatenschap in kaart gebracht en op elkaar be
trokken worden. Sinds I 997 bestaat er een gedrags
code voor fmanciele planners waarin de maatstaven 
van goede beroepsuitoefening zijn neergelegd. 9 

- Belastingadviseurs kunnen worden toegelaten 
tot de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 
(NoB). Overeenkomstig de statuten van de Orde 
dienen !eden hun werk 'eerlijk en nauwgezet' te ver
richten en zich te onthouden van 'a! hetgeen in strijd 
is met de eer en waardigheid van het beroep.' Leden 
kunnen hierop tuchtrechtelijk worden aangespro
ken. Er bestaat een Reglement Beroepsuitoefening 
en sinds I 99 s bestaat er een 'bijzondere gedrags
code ' , waarin de omgang met 'fmanciele facetten 
van de (georganiseerde) criminaliteit wordt gere
geld.'Io 
- Binnen het Nederlandse Bankwezen bestaan di
verse gedragsregels en richtlijnen, zoals de Privacy 
Gedragscode Banken, De Algemene verklaring 
tegen rassendiscriminatie, de Gedragscode Hypo
thecaire Financieringen en de Regeling prive-beleg
gingstransacties. In I 998 achtte de Nederlandse 
Vereniging van Banken (NvB) het zinvol om tegen 
deze achtergrond in de sector vigerende gedragsre
gels op het niveau van de NVB vast te leggen, ten
einde een 'integere en betrouwbare dienstverle
ning' te garanderen. Dat resulteerde in een lntegri
teitscode. I I 
- Sinds I 997 bestaat er een 'gedragscode van de 
zorgverzekaraar', waarin de in Zorgverzekeraars 
Nederland gebundelde verzekeraars vastgelegd heb
ben 'hoe zij, vanuit hun positie en taak, bij de behar
tiging van de gezondheidszorg een rol willen spe
len.' In de code zijn 'basiswaarden' (zekerheid, be
trokkenheid en solidariteit) opgenomen, alsmede 
richtlijnen voor de relatie met verzekerden, de zorg, 
zorgaanbieders, en andere zorgverzekeraars. 
- Voor de 'professionalisering' van de Koninklijke 
Landmacht (KL) is in I997 een Gedragscode Ko
ninklijke Landmacht gemtroduceerd, I 2 waarin 
'normen op het gebied van houding en gedrag' zijn 

7. Dit is, op zich, wederom een vorm 
van re-professionalisering: ze moeten 
steeds meer een 
managementprofessionaliteit aan de dag 
leggen . 

8. De auteur dankt drs Lies beth 
Noordegraaf-Eelens voor waardevolle 
informatie over gedragscodes. 

IO . NOB, Bijzondere Gedragscode NOB, 

I99S · 
I 1. NVB, NVB lntegriteitscode, 
Amsterdam, I998 . 9. F F P, Gedragscode voor jlnanciele 

planners, Utrecht, I 997 . 
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neergelegd. 13 Het is een uitwerking van de Ge
dragscode voor de Krijgsmacht, in 1996 aan de 
Tweede Kamer aangeboden, verband houdend met 
de afschaffmg van de dienstplicht, met crisisbeheer
singsoperaties en met de herstructurering van de 
krijgsmacht. Door de code zou de KL 'in de samen
leving beter herkenbaar en daardoor geloofwaardi
ger' worden. 
- In 199 ~ is door de Werkgroep Maatschappelijke 
Aspecten van de Biotechnologie van deN ederlandse 
Biotechnologische Verenging (N B v) de Beroeps
code voor Biotechnologen opgesteld. Hetis een 'ad
viserende beroepscode' bedoeld om 'de NBV-leden 
te helpen hun werk zo zorgvuldig en zo gewetensvol 
mogelijk uit te voeren en om de discussie over de et
hische aspecten van toepassingen van de biotechno
logie te bevorderen.' '4 

De voorgaande paragrafen maken het mogelijk om 
twee conclusies te trekken: 1 . De samenleving pro
fessionaliseert: op allerlei terreinen stellen beroeps
groepen gedragscodes op, omdat het werk door ver
anderingen in de omgeving complexer wordt. Dit is 
een poging om met ambigu1teit om te gaan. 2. In be
stuurlijke processen wordt gedaan alsof professio
nele kennis en expertise door politici te beheersen 
zijn. Ambigu1teit wordt weggedefinieerd; com
plexiteit wordt als onzekerheid gezien. 

Deze constatering heeft implicaties voor de ma
nier waarop we politiek en bestuur zien. De profes
sionaliseringstendens is onverkort van toepassing op 
het werk van politici en ambtenaren. De ambtena
ren die bij de aanleg van infrastructuur betrokken 
zijn, zijn natuurlijk allang in allerlei opzichten 'pro
fessionals', met een eigen taal en wereldbeeld- in
genieurs, stedenbouwkundigen, vervoerkundigen, 
planologen, en dergelijke - en dat zal aileen maar 
sterker worden. Die tendens uit zich op dit moment 
op twee manieren. In de eerste plaats geldt dat amb
tenaren en politici die bij beleidsissues betrokken 
zijn automatisch verstrikt raken in de desbe
treffende beleidsissues: ze worden 'insiders' die zich 
van dezelfde woorden, labels, afkortingen, onder
scheidingen, defmities en modellen bedienen als 
deskundigen, teneinde greep te krijgen op veelheid 
aan informatie. Politici, ambtenaren en externe des
kundigen (adviseurs, wetenschappers, vertegen
woordigers uit het bedrijfsleven) gaan dezelfde taal 

spreken. Het gevolg is dat politici en ambtenaren 
'erbij horen' en 'bij blijven' en datze 'recht van spre
ken' hebben als ze inhoudelijke voorstellen doen, 
maar het gevolg is ook dat ze zich niet Ianger van de 
issue- of sectorspecifieke materie los kunnen maken 
- ze zijn zelf goeddeels 'professional' geworden. 
Een mooi voorbeeld is de politieke inbreng in com
plexe materie als nieuwe belastingwetgeving: een 
politieke analyse van en oordeel over het Belasting
plan voor de 2 1 ste eeuw vereist heel wat voorkennis 
- het vereist een in bedding in de technische wereld 
waaruit de plannen voortkomen en die inbedding 
om vat onvermijdelijk criteria van 'goede' belasting
plannen. In de tweede plaats kan geconstateerd wor
den dat allerlei ambtelijke groeperingen zich bewust 
verder professionaliseren. Een goed voorbeeld zijn 
ambtelijke leidinggevenden of 'ambtelijke ma
nagers' of 'overheidsmanagers' die inmiddels hun 
eigen beroepsbladen hebben (Management & Be
stuur, Openbaar Bestuur Magazine) en hun eigen 
beroepsprijs (de 'overheidsmanager van het jaar'). 

Dit alles werpt ook een nieuw Iicht op de aard 
van de Nederlandse politiek: die dient 'interactief' 
teworden. 

Van intearatieve naar interactieve politiek 

Het primaat van de professie ondermijnt het pri
maat van de politiek. Sterker nog - wanneer het pri
maat van de professie niet onderkend wordt, dan zal 
de nadruk op het primaat van de politiek in haar te
gendeel gaan verkeren. De met de idee van parle
mentaire democratie samenhangende nadruk op het 
politiek primaat wordt met hand en tand verdedigd 
om onze mooie democratie te behouden en de 
machtsovername door ondemocratische elemen
ten, zoals de 'vierde macht ' , tegen te gaan. Die notie 
is door maatschappelijke verandering in wezen on
democratisch geworden, omdat ambigu1teit wordt 
weggedefmieerd: het legt door een select gezelschap 
(politici) aangehangen interpretaties op aan het 
volk, vanuit de gedachte dat die interpretaties de 
meest legitieme zijn; daardoor worden alternatieve 
legitieme interpretaties uitgesloten. 

Oat betekent niet dat politici en politieke par
tijen overbodig zijn geworden. Op zijn minst op drie 
manieren blijven zij voorlopig belangrijk. In de eer
ste plaats is het 'algemeen belang' van haar voetstuk 
gevallen, maar er is nog altijd zoiets als een publieke 

12 . KL, Gedraoscode KL, '997 · 1 3. Persbericht, lntroductie 
Gedragscode KL, 2• - •o- •997 · 

14. Zie www.kncv.nl / secties/nbv/ 
beroepscode 
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ruimte. Zolang mensen op een zelfde grondgebied 
relatief dicht bij elkaar wonen is er onmiskenbaar 
een fysieke en denkbeeldige publieke ruimte die 
moet worden ingericht, afgebakend en bewaakt. 1 s 
Voor een deel wordt dat een professionele taak: ge
dragscodes geven blijk van een gevoeligheid van de 
publieke ruimte (maatschappelijke verantwoorde
lijkheid) . In de tweede plaats is 'ideologic' pro
blematisch geworden, maar er is nog altijd zoiets als 
een politieke orientatie op die publieke ruimte, een 
orientatie op hoe een denkbeeldige publieke ruimte 
moet worden ingericht, niet zozeer in termen van 
definitieve inrichting, maar in termen van hoe de in
richting zelf moet verlopen. Bovendien is er ook een 
orientatie op de rol van professionals en professio
nele gemeenschappen. In de derde plaats is de be
moeienis met de publieke ruimte een zaak van aan

dachtsverdelinB. Niet iedereen heeft tijd om zijn aan
dacht te richten op gedeelde problemen en politici 
zijn samen met ambtenaren als het ware vrijgesteld, 
in termen van tijd en aandacht, om zich met de pu
blieke ruimte bezig te houden - en dus vooral met 
de rol die professionals daarin spelen. 

Het alternatief voor integratieve politick is een 
interactieve notie van politick en bestuur. Temidden 
van ambigui'teit dienen politici het primaat van de 
professie te verdisconteren en de professionele be
heersing van de materie te respecteren, en waar 
nodig 'checks and balances' te introduceren, omdat 
professionals ook een streven naar afscherming en 
autonomic ten toon zullen spreiden. Politici dienen 
de zelfregulering te versterken en de professionele 
'vanzelfsprekendheid' te doorbreken: ze dienen 
professionals bij de les te houden, en het debat tus
sen professionals en tussen professionele beroeps
groepen aan te jagen. De Partij van de Arbeid laat 
iets dergelijks overigens reeds zien met de oprich
ting van 'kenniscentra' waarin deskundigheid ge
bundeld wordt. Het toont ook het interactieve ka
rakter: beroepsbeoefenaren en professionals dienen 
met elkaar in contact te worden gebracht en ook 
professionele disciplines dienen het debat aan te 
gaan. De taak van politici is al metal tweeledig: 
- Het bevorderen van prifessionaliserinB op allerlei 
maatschappelijke terreinen: het bevorderen van de 
oprichting van beroepsgroepen, en de ontwikkeling 
van accreditatieprocedures en gedragscodes, metals 
doel: zelfregulering, die ook een gevoeligheid voor 
de publieke ruimte om vat. 

15. Noordegraaf, M., ' De overheid is 

- Het stimuleren van het prifessionele debat: het 
doorbreken van professionele vanzelfsprekendheid. 
Dit is makkelijker als professionals het meer oneens 
zijn over de aard en invulling van hun werk. 

Conclusie 

Als ambigu!teit als onvermijdelijke en permanente 
conditie wordt erkend, dan heeft dat consequenties 
voor de inrichting van ons staatsbestel. Het betekent 
dat een ongenuanceerde, integratieve nadruk op het 
politick primaat onhoudbaar is, en dat politici niet 
langer verantwoordelijk kunnen worden gehouden 
voor samenhang en richting, omdat de kennissa
menleving, gedreven door een overdaad aan infor
matie en tijdsgebrek haar eigen weg gaat. Profes
sionals maken zelf ' samenhang'; selecterende en 
interpreterende individuen vinden zelf richting. 
Naarmate de ambigu!teit intenser is, is het lastiger 
om individuen te controleren en verantwoordelijk 
te houden. Dat is ook gegeven met prifessionaliserinB: 

professionals gaan op zoek naar maatstaven van 
'goed' gedrag. De complexiteit van taakuitoefening 
in hedendaagse samenlevingen is groot, de materie 
is ondoorzichtig, de strijd om waarden heeft zich in 
het werk genesteld. 

De hang naar samenhang en richting is een ana
chronisme: de eenentwintigste eeuw vereist nieuwe 

bestuurlijke kaders, inclusief nieuwe criteria van 
'goed' bestuur. Die zullen, veel meer dan voorheen, 
rekening moeten houden met de realiteit van alle
dag: politick en bestuur zijn natuurlijk allanger ' in
teractief', het politick primaat is natuurlijk allanger 
meer fictie dan feit, en verantwoording in het open
baar bestuur is natuurlijk al langer een bijzonder 
diffuus proces. Naarmate politici dat sterker ont
kennen en meer samenhang en richting bel oven, be
reiken zij het tegenovergestelde: omdat samenhang 
en richting in geprofessionaliseerde kennissamen
levingen niet vanuit een politick centrum te ver
schaffen zijn, zullen politici hun toch al zwakke 
positie verder verzwakken. De belofte van meer 
politick primaat als het primaat van politici is niet 
langer waar te maken. 

MIRKO NOORDEGRAAF 

Als universitair docent verbonden aan de 

opleidinB Bestuurskunde &.. Centrum voor Publiek 

Manaaement (CPM) van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam 
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Recept Elzinga 
zal niet helpen 

Over de lokale politiek be
staan veel misverstanden. 
Het meest voorkomende is 

PAUL BORDEWIJK we de Commissie Elzinga 
voor. 

wel dat het vroeger allemaal beter was. Toen waren 
de opkomstcijfers bij de raadsverkiezingen immers 
vee! hoger, en was de betrokkenheid bij de gemeen
tepolitiek dus veel groter. 

Ik denk niet, dat die opkomstcijfers lager zijn ge
worden omdat de gemeentepolitiek minder goed 
functioneert. Tot aan de jaren zeventig waren veel 
wethouders niet meer dan de spreekbuis van hun 
ambtenaren, die met het zweet in hun handen zaten 
te luisteren of de wethouder het wei goed begrepen 
had . Door het toegenomen opleidingsniveau van lo
kale politici is dat in ieder geval verbeterd. 

Bij de raadsverkiezingen van 1974 in Leiden, tij
dens het hoogtepunt van de polarisatie, bleken de 
meeste kiezers niet te weten dat de PvdA vier jaar 
lang fel oppositie gevoerd had. 1 Ook in 1986 bleek 
dat kiezers in drie geheel verschillende gemeenten 
meer vertrouwen in de burgemeester hadden in de 
door henzelf gekozen gemeenteraad. 2 

De lagere opkomstcijfers bij de raadsverkiezin
gen zijn niet zozeer het gevolg van veranderingen in 
de lokale politiek, als van een verminderde trouw 
aan de landelijke partijen, zoals die ook blijkt uit de 
afuemende ledentallen en de grotere verschuivin
gen bij alle verkiezingen. Mensen binden zich niet 
voor hun Ieven aan een partij, maar maken elke keer 
opnieuw een keuze. Neem het ze eens kwalijk. En 
dus vragen ze zich meer dan vroeger af of gemeente
raadsverkiezingen wei de moeite waard zijn. 

Dat wil niet zeggen dat we ons bij de teloorgang 
van de lokale politiek neer moeten leggen. De afne
mende opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen 
leidt tot een afnemende legitimatie van de lokale po
litiek, en daarmee tot een toenemende centralisatie, 
of het nu gaat om de Zalmsnip of om het grote
stedenbeleid. Wijzigingen in de structuur van het 
gemeentebestuur zijn daarbij niet het middel tegen 
aile kwalen, maar de kwaal is ernstig genoeg om het 
urgent te maken dat wijzigingen die mogelijk zijn, 
ook worden gei:mplementeerd. En daar hadden 

Die commissie stelt 
drie dingen voor: verbreek de koppeling tussen wet
houderschap en raadslidmaatschap, draag de be
stuursbevoegdheden van de raad over aan B & w, met 
een controlerende taak voor de gemeenteraad, en 
versterk de positie van de burgemeester, zonder dat 
deze dee! uit gaat maken van de lokale politiek. 

Het eerste voorstel zou een grote verbetering ople
veren. Nu maken wethouders zowel dee! uit van hun 
fractie, als van het college van B & w. Dat zijn beide 
gremia die naar consensus streven. Daardoor heeft 
elke vergadering van B & w. het karakter van een To
rentjesoverleg, waar de collegefracties tot overeen
stemming moeten zien te komen voordat voorstel
len van B & w naar buiten gaan. Het is dus ook altijd 
op voorhand duidelijk dat die voorstellen een meer
derheid in de raad zullen behalen. 

Dat is jammer voor de oppositie, maar ook voor 
al die burgers die zich Iaten verlokken tot het deel
nemen aan verplichte inspraakprocedures, want het 
resultaat staat toch vast. Wanneer de wethouder niet 
meer tegelijkertijd raadslid is, is het niet meer zo dat 
de fractiespecialist van zijn partij mede namens hem 
spreekt, en het dus bij voorbaat eens moet zijn met 
de portefeuillehouder, die eveneens namens hem 
spreekt. In dat opzicht zijn de verhoudingen in de 
landelijke politiek meer ontspannen, en geven die 
partijen meer mogelijkheden hun eigen identiteit te 
tonen, ook al is het af en toe nodig om conflicten via 
onderhandeling te beslechten, in plaats van door te 
stemmen. Maar die onderhandelingen kunnen dan 
ook in een later stadium plaats vinden. 

Het tweede voorstel van de Commissie Elzinga 
ontkracht echter het eerste. Het haalt net die be
voegdheden weg bij de gemeenteraad, die de lokale 
politiek interessant maken. Grote bouwprojecten 
en fusies van scholen worden een bevoegdheid van 
het college, en niet van de gemeenteraad. Volgens 
Elzinga maakt dat niet uit:3 'Ook waar nu reeds het 
college of de burgemeester bestuurlijke bevoegdhe-
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den heeft, is het de gemeenteraad die altijd het laat
ste oordeel velt, voortvloeiend uit de relatie van po
litiek vertrouwen. In de nationale politiek is het al 
niet anders.' 

Als het zo zit, is het de vraag, water dan gewon
nen wordt met het leggen van de bestuursbevoegd
heden bij het college. Het lijkt mij voor full-timers 
aan het Binnenhof toch makkelijker het Kabinet te 
dwingen om voorafgaand aan een besluit de Kamer 
te raadplegen, dan voor amateurs in de Raadszaal , 
zeker wanneer het gaat om bevoegdheden die nu 
juist kort geleden expliciet aan het college zijn over
gedragen. 

Daarbij is men geneigd de invloed van de ge
meenteraad in de huidige situatie te onderschatten. 

opkomst bij raadsverkiezingen niet nog lager te 
maken, zullen dan die verkiezingen met de burge
meestersverkiezing moeten samenvallen. Je moet 
dan de wethouders door de burgemeester Iaten be
noemen, want anders krijg je een college met twee 
verschillende legitimaties, en dat is dodelijk voor de 
collegialiteit. Nu alleiden de verschillende legitima
ties van burgemeester en wethouder tot vee! onuit
gesproken leed. 

Bij zo'n systeem moet je dan wel hopen dat de 
kiezers de medestanders van de burgeme_ester ook 
een meerderheid in de gemeenteraad bezorgen. An
ders krijgje de behoefte om de burgemeester op on
eigenlijke gronden af te zetten - zoals de Republi
keinen probeerden in de zaak Monica Lewinski - of 

Uit het proefschrift van 
Gerard Schouw - inmid
dels landelijk voorzitter 
van o 66 - over het func
tioneren van wethouders 
bleek hoe groot juist door 
het vooroverleg de invloed 
is van de collegefracties.4 
Wil men de lokale politiek 
versterken, dan moet men 

Zodra echter de invloed van het 
je krijgt competentiecon
flicten zoals tussen Chirac 
enJospin. Staatshoifd op controversie1e 

beslissingen duidelijk wordt, neemt 

het vertrouwen cif. Zo zal het oak 

gaan met een burgemeester die meer 

macht krijgt. 

Het merkwaardige van 
de Commissie Elzinga is 
echter dat men de positie 
van de burgemeester wel 
wil versterken, maar dat 
deze geen deel moet gaan 
uitmaken van de lokale po

de inbreng van de verschillende fracties beter tot 
uitdrukking Iaten komen, maar deze niet frustreren. 

Overigens is lang niet iedereen voor een derge
lijke verlevendiging van de politiek. Het zou ertoe 
kunnen leiden dat voorstellen van B & w in de ge
meenteraad worden afgestemd, en dat is menig re
gent een schrikbeeld . Het bedrijfsleven wil graag 
zaken doen met het college, en niet het risico !open 
dat afspraken door eigenwijze raadsleden worden 
afgestemd. En ook Schouw had het er laatst over dat 
bij GroenLinks en de PvdA 'meer geloof (wordt] 
gehecht aan een politiek spektakel binnen de raads
zalen, dan aan een passende structuur waarbinnen 
resultaten worden geboekt'. s 

Voor Schouw houdt die passende structuur een 
rechtstreeks gekozen burgemeester in. Vee! burge
meesters zijn daar wei voor te porren, want de zit
tende burgemeester heeft in Nederland zoveel aan
zien, dat hij bijna altijd van herverkiezing verzekerd 
is. En met een direct kiezersmandaat zijn raads
leden of wethouders geen partij voor de burge
meester. Er zaten vee! burgemeesters in de Com
missie Elzinga. 

Zo'n rechtstreekse verkiezing, daar is nog wel 
wat voor te zeggen wanneer die verkiezing het cen
trale moment wordt in de lokale politiek. Om de 

litiek. Men heeft het over een 'eigenstandige' posi
tie, en kiest dus eigenlijk voor triolisme (raad, wet
houders, burgemeester) in plaats van voor dualisme. 
Toch houdt men vol dat de voorstellen gericht zijn 
op versterking van de lokale politiek. 

Wil men echt de lokale politiek versterken, dan 
moet men de benoeming van de burgemeester tot 
inzet daarvan maken, zoals ook de benoeming van 
de premier inzet van de landelijke politiek is. Dat 
kan met een rechtstreeks gekozen burgemeester, 
maar zelf prefereer ik een burgemeester die gelijk
tijdig met de wethouders voor vier jaar door de raad 
gekozen wordt. In die constructie wordt minder 
macht in de handen van een persoon gelegd, en ver
mijdt men het risico van bestuurlijke patstellingen 
tussen raad en burgemeester. Het zou dan heel ge
woon zijn, dat de lijsttrekker van de grootste colle
gepartij burgemeester wordt. 

Het is merkwaardig dat zelfs iemand als Ed. van 
Thijn daartegenover de eigenstandigheid van de bur
gemeester verdedigt. 6 De Commissie Elzinga ba
seert zich daarbij op de resultaten van enquetes: de 
mensen willen het. Maar hun vertrouwen in de onaf
hankelijke burgemeester is gebaseerd op het feit, dat 
deze meestal buiten de lokale politieke conflicten 
blijft, terwijl de wethouders met hun poten in de be-
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stuurlijke modder staan. Daarom hebben vee! men
sen ook een groot vertrouwen in de Koningin. 

Zodra echter de invloed van het Staatshoofd op 
controversiele beslissingen dwdelijk wordt, neemt 
het vertrouwen af. Zo zal het ook gaan met een bur
gemeester die meer macht krijgt. Daar is op zichzelf 

ook niets op tegen, wanneer die macht maar inzet is 
van de lokale politiek. Anders wordt de lokale poli
tiek nog verder gemarginaliseerd . 

1. J.A. Peters, 'Decentralisatie -
Motieven en consequenties', Socialisme 
&_Democratie jg. 46 (1989) p. 248. 
2. P. Bordewijk, 'De positie van de 
wethouder gewogen', in: P.W. Tops, 
A.F.A. Karsten en C.A.T. Schalken 
(red.), De wethouder- Positie en 

PAUL BORDEWIJK 

Oud-wethouder Leiden, thans publicist en adviseur 

junctioneren in een veranderend bestuur, 
Den Haag: VUGA, p. 347· 
3. D. J. Elzinga, 'Van onthoofding 
gemeenteraad is geen sprake', 
Binnenlands Bestuur 2> I 2!2ooo, p. 39· 
4· A. G. Schouw, Bestuursstijlen van 
wethouders- Functioneren in de praktijk, 
Den Haag: VNG Uitgeverij . 

s. Steven Pieters en Gerard Schouw, 
'Burgers verdienen meer vertrouwen 
van de politiek', De Volkskrant, Forum 
pagina, 26/ II 2ooo . 
6. Ed. van Thijn, 'De burgemeester als 
webmaster', Socialisme &.Democratie jg. 
S7 (2ooo) nr. 2 p. 83. 
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Pleidooi voor 

Door de explosieve stijging 
van de grondprijzen is er 
weer volop aandacht voor 
het thema grondbeleid. 
Een belangrijke oorzaak 

een 
pragmatische 
grondpolitiek 

(wetsontwerp vervreem
ding landbouwgronden) en 
bij die van het kabinet Cals
Vondeling in 1966 (wet 
speculatiewinstbelasting, 

van de stijgende grondprij
zen ligt bij bestemmings
wijzigingen door de over
heid. De toevallige bezitter 
van de, veelal agrarische, 
grond krijgt de waardestij
ging in klinkende munt in 
de schoot geworpen. Ook 
de aanstaande Vijfde Nota 
over de Ruimtelijke Orde
ning werpt zijn schaduwen 
vooruit. Tevens is er in po
litieke kringen na een lange 
time-out weer aandacht 
voor het grondbeleid. Toch 
wordt er zeer omzichtig ge
opereerd. Ferme inhoude
lijke beleidsuitspraken val

PETER NOORDANUS EN 
wijziging waarderings
grondslag onteigeningswet 
en invoering voorkeurs
recht gemeenten) speelde 
het thema op de achter
grond een belangrijke rol 
bij de verslechtering van de 
verhoudingen tussen de 
sociaal-democratische en 
confessionele coalitiegeno
ten, al vormde het niet de 
directe aanleiding voor de 
kabinetscrises. Dat was wel 
het geval bij de val van het 
kabinet Den Uyl in 1977 . 
Deze historische reeks van 
rnislukkingen is verant
woordelijk voor het soci

GERARD BEUKEMA 

Grondpolitiek is voor sociaal-democraten een 

welhaast traumatische aanaeleaenheid, zeker na 

de val van het kabinet Den Uyl. Tach is er alle 

aanJeidina VOOr een nieuwe aaenda op dit terrein, 

met als invalshoek dat arondpolitiek in de kern 

een sturinaselement voor het ruimtelijk 

inrichtinas- en ordeninasbeleid is. Om die rol noa 

verder te versterken dient serieus aekeken te 

worden naar ondermeer het vraaastuk van de 

aemeentelijke reaie, naar aebiedsaewijze 

verevenina en naar de cifromina van onevenrediae 

baat bij ruimtelijke beslissinaen. 

len nog niet op te tekenen; ministers en parlementa
riers zijn, op een enkele uitzondering na, ongekend 
omfloerst wanneer het onderwerp ter sprake komt. 

Grondpolitiek is in de parlementaire geschiede
nis steeds nauw verbonden geweest met sociaal
democratische initiatieven. Van een uitgesproken 
initiatief vanuit PvdA-kring is nu echter geen 
sprake. Wei is er binnen het kenniscentrum 'Ruimte 
en Milieu' recent een comrnissie onder Ieiding van 
Van Kemenade gei:nstalleerd, die als katalysator kan 
fungeren voor het noodzakelijke debat in de PvdA. 

Een sociaal-democratisch trauma 

De grote beduchtheid voor profilering juist op het 
onderwerp van de grondpolitiek kan in belangrijke 
mate historisch worden verklaard. Drie keer nam de 
PvdA in de naoorlogse peri ode het initiatief tot wij
ziging van de grondpolitiek en evenzovele keren 
leidde dat indirect of direct tot een kabinetscrisis. 
Bij de val van het vierde kabinet Drees in 19 s 8 

aal-democratische trauma. Immers, deze 'trilogie' 
van de grondpolitiek heeft als weinig andere onder
werpen het beeld gevestigd dat sociaal-democraten 
mogen meeregeren zolang voorstellen voor maat
schappijhervorming maar uitblijven. 

Van oudsher is grondpolitiek in des DA Pen de PvdA 
sterk ideologisch bepaald. In de beginselprogram
ma's is socialisatie van de grond steeds een voornaam 
thema geweest. Zelfs in het huidige beginselpro
gramma van 1977 staatnogdatde grand in gemeen
schapshanden moet worden gebracht. Toch heeft in 
de politieke praktijk een meer pragmatische aanpak 
vaak voorop gestaan. Drees' noemt de grondpoli
tiek een van de belangrijkste onderwerpen voor een 
socialistische gemeentepolitiek, maar hij is een prin
cipieel pleitbezorgervan het compromis van het erf
pachtstelsel. In Den Haag, de stad waar hij vanaf 
19 r 1 prominent gemeentepoliticus was, bestaat een 
erfpachtstelsel, dat zelfs op initiatief van liberale 
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stadsbestuurders tot stand is gekomen. Drees ci
teert met grote instemming de liberale wethouder 
Droogleever Fortuyn die betoogde 'dat de ge
meente de terreinen nodig voor woningbouw, in de 
ruime zin van het woord, zou moeten aankopen, in 
eigendom behouden en in erfpacht uitgeven, omdat 
anders de waardestijgingen van die terreinen ten 
bate van particuliere eigenaren zou komen, terwijl 
de kosten der stadsuitbreiding in voile omvang zou
den drukken op de belastingbetalers' 2 • Ruim tachtig 
jaar later heeft dit citaat niet aan actualiteit ingeboet, 
al kan dat tegenwoordig uit ( conservatief-)liberale 
mond nauwelijks nog worden opgetekend. 

Ook Vondeling heeft het middel van de socialisa
tie niet actief bepleit. Toch is zijn naam nauw ver
bonden met alle naoorlogse PvdA-initiatieven: in 
I 958 als minister van Landbouw, in I 966 als een van 
de grondleggers van het regeringsprogram Cals
Vondeling en in I 977 in verband met het initiatief 
wetsontwerp Van den Bergh-Vondeling. Zijn prag
matisme kreeg primair uitdrukking in het streven 
naar prijsbeheersing. 'Mijn antwoord is, dat de fun
damentele schaarste van de grond distributie nood
zakelijk maakt. (-) En bij die distributie hoort prijs
beheersing, zoals een deksel op een pan. Een 
prijsbeheersing in het algemeen belang' 3. 

Van een pragmatische benadering is in de slotfase 
van het kabinet Den Uyl geen sprake. De politisering 
en polarisatie rond het thema spitsten zich geheel 
toe op het bepalen van de waarderingsgrondslag 
voor onteigening. Vele varianten, steeds vernoemd 
naar de hoogleraar onroerend-goedrecht en promi
nent adviseur (met christen-democratische orienta
tie), prof. mr. P. de Haan, hielden de politieke ge
moederen in een ijzeren greep. De bestuurskundige 
De Vries heeft in zijn dissertatie Grondpolitiek en 
kabinetscrises4 overtuigend aangetoond dat de ver
schillen in de grondslagen, van respectievelijk de 
christen-democratische en de socialistische minis
ters, bij de praktische uitwerking zeer gering waren 
en zeker niet onoverbrugbaar. De respectievelijke 
method en van waardebepaling- gecorrigeerde ver
keerswaarde versus gecorrigeerde gebruikswaarde 
- naderden elkaar bij onteigening tot amper meer 
dan een gulden per vierkante meter. De Vries con
cludeert: 'Maar de convergentie die(- ) had plaats-

gevonden drong door het ideologische taalgebruik 
niet tot de politici door.' s Een kabinetscrisis was in 
dat klimaat dan ook onvermijdelijk. 

Deze analyse leert in elk geval dat een nieuw initia
tief voor wijziging van de grondpolitiek, dat wij 
noodzakelijk achten, zich niet door een ideologische 
maar door een pragmatische aanpak moet kenmer
ken . De laatste PvdA-publicatie waarin het thema 
(zijdelings) wordt besproken is het rapport Schui
vende Panelen, dat ruim twaalf jaar (!) geleden ver
scheen. Hierin wordt terecht voor een dergelijke 
aanpak gekozen, hoewel een concretisering achter
wege blijft: 'Grond (-) zou vanwege haar fysieke 
schaarste in beginsel in hand en van de gemeenschap 
horen . Oat is echter in de huidige situatie onuitvoer
baar. Bovendien kan de particuliere beschikkings
macht over grond met andere middelen worden in
geperkt, bij voorbeeld om speculatie te voor
komen.'6 De penvoerder van dit rapport was de hui
dige minister van Ruimtelijke Ordening, Jan Pronk. 

Naar onze mening moet een pragmatische bena
dering echter op een nieuwe, meer eigentijdse leest 
worden geschoeid. Onze invalshoek is niet de rege
ling van het eigendom (het erfpachtstelsel) of de 
prijsbeheersing en richt zich evenmin primair op de 
aanpassing van de waarderingsgrondslag bij onteige
ning. In onze visie is grondpolitiek in de kern een 
sturingselement voor het ruimtelijk inrichtings- en 
ordeningsbeleid. De gewijzigde context van het 
ruimtelijk beleid noodzaakt tot henjking van het 
instrumentarium voor grondpolitiek. 

Gewijziade context 
De discussie over grondpolitiek wordt in ons land 
vaak ten onrechte bijna een-op-een verbonden met 
schadevergoedingsrecht en krijgt daarmee haast 
onvermijdelijk een hoog (rechts-)politiek karakter. 
Oat is onjuist en onnodig. Hoewel schadevergoe
dingsrecht wei een belangrijk element van grond
beleid is, gaat het bij grondbeleid om meer en in 
de kern om een centraal sturingselement voor 
het ruimtelijk inrichtings- en ordeningsbeleid. Be
schikkingsmacht over grond is een krachtig instru
ment voor het realiseren van ruimtelijke doelen. 
En ook het beschikken over grond is - publiek en 

I. W. Drees, Zestia jaar levenservarina, 
De Arbeiderspers, Amsterdam, I 96 2. 

Amsterdam: De Arbeiderspers, I968, 
p.82. 

6. Commissie Programmatische 
Vernieuwingen, Schuivende panelen 
continuiteit en vernieuwina in de sociaal
democratie, Amsterdam, I 987, p.99.e. v. 

2. Drees, p. I oo . 
3. A. Vondeling, Nasmaak en voorproif
een handvol ervarinaen en ideeen, 

4· J. de Vries, Grondpolitiek en 
kabinetscrises, Leiden, I 989. 
S· De Vries, p. I 7S· 
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privaat- een belangrijke aanleiding voor planinitia
tieven. 

De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zal, naar 
valt aan te nemen, nieuwe antwoorden geven op 
vraagstukken van ruimtelijke concentratie en de
concentratie van huishoudens en bedrijvigheid, op 
vragen rand de inrichting van het landelijke gebied, 
de ontwik.keling van natuur en een dynamischer wa
terbeheer. Ook valt een sterkere orientatie op de 
steden, in een brede regionale context, te verwach
ten . Aileen al een sterkere orientatie op het bredere 
regionale stedelijk veld vergt nieuwe aandacht voor 
de opzet van het grondbeleid. Er is ook anderszins 
reden om vanuit de gewijzigde context van het 
ruimtelijk beleid het instrumentarium voor grond
beleid te herijken. Wij volstaan hier met twee over
wegingen. 

Allereerst is er de veranderende positie van de over
heid. Vooral het terugtreden van de overheid op het 
terrein van de volkshuisvesting en (deels) het 
(bouw)locatiebeleid is hier relevant. Naoorlogse 
nieuwbouwlocaties werden gebouwd in een be
leidscontext waarbij van rijkswege de onrendabele 
top in de grand - en (deels) in de gebouwenexploi
tatie werd afgedekt. Het rijk had daarmee een be
langrijk, doch kostbaar sturingsinstrumentarium in 
handen op het terrein van de ruimtelijke ordening 
en de volkshuisvesting. Gemeenten konden deze 
taak betrekkelijk risicoloos en soms zelfs betrekke
lijk profijtelijk door hun grondbedrijf Iaten uitvoe
ren. Grondbedrijven hadden in de praktijk - en heb
ben deels nog in grotere gemeenten- een zeker mo
nopolie bij de verwerving, het bouwrijp maken en 
de uitgifte van bouwgrond. Een monopolie dat niet 
overal - in kleinere gemeenten eigenlijk nauwelijks 
-en niet altijd bestaan heeft. In de grate steden zijn 
bijvoorbeeld veel wijken uit de laat negentiende en 
begin twintigste eeuw in een concessieopzet ge
bouwd. Hoe het ook zij, de terugtred van de subsi
dierende overheid maakt klassieke gemeentelijke 
grondpolitiek voor forse delen van de investerings
opgave minder voor de hand liggend. Vanuit het 
oogpunt van risicoverdeling zal meer gekozen moe
ten worden voor publiek-private samenwerking. 
Een vastgoedbranche, die niet Ianger op de overheid 
is aangewezen, neemt bovendien in een marktge
richter ruimtelijk inrichtingsbeleid het lot steeds 
meer in eigen hand door zelf gronden aan te kopen. 

Het grondpolitieke instrumentarium is dus niet 

7· De Vries, P· I s6. 

afgestemd op de meer op publiek-private samen
werking gerichte ontwikkelingscultuur die de 
Vierde Nota Extra, de actualisering van de VINEX 

en straks ongetwijfeld ook de Vijfde Nota veronder
stelt. Soms- denk aan hetjree-rider-vraagstuk - is 
het huidige instrumentarium zelfs een handicap 
voor succesvolle gebiedsgewijze PPS-verbanden. 

Een tweede overweging betreft de veranderende 
betekenis van irifrastructuur voor de ruimtelijke inrichtinB. 
Door (voorgenomen) aanleg van infrastructuur 
treedt er een enorme waardevermeerdering op van 
de omliggende gronden. Terwijl inrniddels alge
meen is aanvaard dat infrastructuur een conditione
rende factor is in de ruimtelijke ordening, is het te
gelijkertijd merkwaardig te noemen dater, inciden
tele voorstellen daargelaten, nog zo weinig aandacht 
is voor de toerekening van lasten en baten in een bre
der exploitatieperspectief. De aandacht in de Vijfde 
Nota zal zich in elk geval, ofhet corridorbegrip nu 
wei of niet beleidsmatige betekenis gaat krijgen , 
richten op (multimodale) verkeersknopen in het re
gionale stedelijke veld als de locaties voor nieuwe 
ruimtelijke ontwik.kelingen. Nieuwe infrastructuur 
conditioneert die knopen en is voorwaarde voor de 
ontwikkelingervan. 

Dit alles houdt ook verband met de impasse in 
het proces van de bestuurlijke reorganisatie. Het in 
de Kaderwet Bestuur in verandering (in relatie tot 
de v 1 N EX) gedachte regionale grondbeleid is 
daarom nauwelijks van de grond gekomen. De 
orientatie in het grondbeleid is nog steeds lokaal en 
gericht op gebiedsgewijze exploitaties van lokale 
om van g. Waar de strategische planning in de ruimte
lijke ordening steeds meer een regionale zaak 
wordt, is het de vraag of ook het grondbeleid niet 
meer regionaal moet worden aangepakt. 

De tekortkominaen van het huidiae beleid 
De bestaande grondpolitiek is de vrucht van wetge
vingsarbeid van het kabinet Van Agt-Wiegel. Onder 
dit kabinet werd de jarenlange parlementaire discus
sie tenslotte afgerond. De Vries spreekt in dit ver
band treffend van 'de pacificatie van de grondpoli
tiek'7. In de wijziging van de Onteigeningswet 1981 
wordt de waarderingsgrondslag bij onteigening ge
baseerd op de gecorrigeerde verkeerswaarde (ver
keerswaarde min) . De PvdA stemde tegen de wets
wijziging, hoewel woordvoerder Salomons erkende 
dater maar geringe verschillen zijn met de door haar 
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fractie voorgestane grondslag, de gecorrigeerde ge
bruikswaarde (gebruikswaarde plus) 8 . 

Een belangrijke correctiefactor bij schadeloos
stelling in de gewijzigde Onteigeningswet is de eli
minatie van de invloed van overheidswerken en de 
onevenredige invloed van bestemmingsplannen. 
Planologische beslissingen van de overheid mogen 
dus geen prijsopdrijvende invloed hebben op de 
grondprijs bij onteigening. De huidige praktijk is 
desondanks een andere en de overheid moet bij ont
eigening fors betalen voor de grond bij een attrac
tieve bestemmingswijziging. In de jurisprudentie 
wordt namelijk geredeneerd dat niet de nieuwe be
stemming, maar de ligging (bijvoorbeeld langs een 
verkeersader of aan de rand 

toepassing is niet probleemloos. Door gemeenten 9 

worden knelpunten gesignaleerd die betrekking 
hebben op de reikwijdte van de voorkeursrechtbe
voegdheid, de zware administratieve belasting en de 
krappe wettelijke termijnen. Pas medio 2 ooo zal een 
begin worden gemaakt met de evaluatie van de wet, 
elk pleidooi voor meer daadkracht ten spijt 1 0

• 

De meeste discussie richt zich echter op het 
fenomeen van de zogenaamde 'zelfrealisatie-con
structies' , overeenkomsten tussen grondeigenaar en 
ontwikkelaar, waarmee het gevestigde voorkeurs
recht wordt ontdoken. Zelfrealisatie vindt zijn oor
sprong in de Onteigeningswet, waarin is bepaald dat 
de eigenaar niet kan worden onteigend als deze de 

van het stedelijk gebied) de 
waarde bepaalt. Een nog 
belangrijkere verklaring is 
dat de onteigeningswaarde 
wordt gebaseerd op de gel
dende verkeerswaarde en 
wordt gerelateerd aan re
cente transacties. Specula-

Drie keer nam de PvdA in de 

door de overheid beoogde 
nieuwe planologische be
stemming zelf kan en wil 
realiseren. De Wvg veran
dert dit niet. Minister De 
Boer heeft een en ander
maal betoogd dat er niets 
tegen is wanneer particu-

naoorloase periode het initiatiif tot 

wijziaina van de arondpolitiek en 

evenzovele keren leidde dat indirect if 
direct tot een kabinetscrisis. 

tieve aankopen bei:nvloeden op deze wijze de ontei
geningsprijs . De 'pacificatie' van 19 8 1 heeft daar
mee niet het bedoelde effect gehad. De 'erfopvol
gers' van de toenrnalige voorstanders van de wets
wijziging zouden deze onbedoelde ontwikkeling 
wei wat ruirnhartiger mogen toegeven . 

Gemeentelijk voorkeursrecht ontdoken 
Onder het kabinet Van Agt-Wiegel is uiteindelijk 
ook de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) tot 
stand gekomen. In 1996 is onder minister De Boer 
de werking van de Wvg uitgebreid. Wanneer sprake 
is van een uitbreidingstaakstelling voor woning
bouw, maar ook voor bedrijventerreinen en regio
naal groen, kan de gemeente het voorkeursrecht 
voor (delen van) haar grondgebied vestigen en moet 
de grond bij voorgenomen verkoop eerst aan de ge
meente worden aangeboden. De wetswijziging is 
bedoeld om de gemeentelijke regierol te versterken 
en prijsopdrijving te dempen en is een late reactie op 
de prijsstijgingen bij de zogenaamde vI N Ex-uitleg
locaties. Het is echter de vraag of de beoogde doel
stellingen wei worden gerealiseerd. Ook de wets-

liere grondeigenaren de 
gewijzigde bestemming realiseren en dat marktwer 
king in de ruimtelijke ordening een vanzelfspre
kendheid is 1 1

• Het probleem spitst zich nu toe opal
lerlei juridische constructies die worden aangegaan 
nadat het voorkeursrecht is gevestigd. Rechterlijke 
uitspraken zijn hierover niet eenduidig. Een wijzi
ging van de wet lijkt noodzakelijk om eenduidigheid 
te bewerkstelligen. Minister Pronk heeft op korte 
termijn een reparatie aileen voor dit onderdeel van 
de Wvg toegezegd, die inmiddels voor advisering bij 
de Raad van State ligt. 

Let wei, deze wijziging zal betrekking hebben op 
grondtransacties en andere regelingen nadat de Wvg 
is gevestigd. Veel transacties vinden echter voortijdiB 
plaats, zoals bij de ontwikkeling van de VIN Ex-loca
ties kon worden vastgesteld. Onderzoek door Kol
pron 12 leert dat medio 1997 ongeveer 2 7 procent 
van de grond op de VINEx-locaties in handen was 
van ontwikkelaars (23 procent) en speculanten (4 
procent), dit aandeel is sindsdien ongetwijfeld ver
der gestegen. De gemeenten hadden een derde deel 
in handen, terwijl de rest nog in het bezit is van de 
'oude' eigenaar. Speculanten en ontwikkelaars 

8. De Vries, p. 1s8 e.v. 
9· Zie voor een uitgebreide beschrij
ving: De Wet voorkeursrecht gemeenten in 

de praktijk, Den Haag: v N G uitgeverij, 
1999· 

1 o. Zie onder andere brief v N G aan de 
minister van VROM, 7 januari 1999. 

Jong, Eerste ervaringen Wet voorkeursrecht 
gemeenten, Delft: University Press, 
1998. 1 1. Zie de beschrijving van de totstand· 

koming van de aanpassing van de Wvg 
in: H. de Wolff, D. Groetelaers, J. de 

1 2. Kolpron, Grondbezit en grondverwer
ving VINEx- locaties, Rotterdam, 1998 . 
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maken er geen geheim van dat zij vooruitlopend op 
de Vijfde Nota 'in de markt' zijn voor de kansrijke 
locaties. Aan dit kopen in the blind ligt een bedrijfs
economisch argument ten grondslag, want de conti
nui:teit van het bedrijf raakt steeds meer verbonden 
met het bezit van kansrijke grondposities. 

De marktwerking verplaatst zo van de aanbeste
ding van de bouwlocatie naar het verwerven van de 
grondposities en krijgt het karakter van een ratrace, 

met explosief stijgende grondprijzen als gevolg. 
Priem us 1 3 heeft er op gewezen dat op deze wijze 
monopolies op de bouwrnarkt ontstaan die voort
vloeien uit verworven grondposities. De marktwer
king wordt op deze wijze beperkt. De gemeente 
komt door deze ontwikkeling met de rug tegen de 
muur te staan. Of zij moet meedoen in de strijd om 
de grondposities en ook woekerprijzen gaan bieden 
of zij moet in een later stadium onderhandelen over 
de ontwikkeling van de locatie en eventueel de te
rugkoop van de grand (bijvoorbeeld in ruil voor de 
meest interessante bouwopties). Hierdoor ontstaat 
een keus tussen Scylla en Charybdis. Bovendien 
moet de hoge grondprijs worden terugverdiend. 
Vaak zal dit ten koste gaan van (bovenwijkse) open
bare voorzieningen en van de plankwaliteit. Soms 
zal de gemeenschap daarvoor opdraaien. Bij lagere 
grondverwervingskosten zou dit niet of minder het 
geval zijn. De VINEx-operatie is daarvan een spre
kend voorbeeld. In het kader van de afspraken over 
de actualisering van de v r N Ex voor de periode 
2oos-2o I o draagt alleen het Rijk al I ,s miljard gul
den bij in subsidiering van grondkosten, waarvan 
een half miljard voor nieuwe uitleglocaties. Wij aar
zelen niet om hier van een ondoelmatige besteding 
van overheidsgelden te spreken. Bij een lagere 
grondprijs (en een andere grondpolitiek) zou over
heidssubsidiering voor deze locaties achterwege 
kunnen blijven. 

Om de positie van de gemeente te versterken is 
ook in I 996 door minister De Boer het initiatief ge
nomen voor een nieuwe regeling, de wet grondex
ploitatieheffmg. Deze regeling kan worden gezien 
als de stok achter de deur, wanneer niet in der minne 
tot een exploitatieovereenkomst ex artikel4 2 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening kan worden geko
men, die tot doel heeft de publieke kosten op de 

eigenaar te verhalen. De nieuwe regeling moet het 
mogelijk maken om in (gebiedsgewijze) publiek
private samenwerkingsverbanden het probleem van 
de zogenaamde 'free-riders' of 'zaterdagamateurs' 
op te lossen, waarmee de ontwikkelaars worden 
aangeduid die niet in de kosten van de planontwik
keling willen delen. Dit verklaart ook dat er voor 
een dergelijke nieuwe regeling een breed draagvlak 
bestaat. VNG, NEPROM, VNO/NCW en AVBB on
derschrijven de gedachte achter de regeling. De re
geling heeft uitdrukkelijk een subsidiair karakter. 
Gemeenten moeten eerst in privaatrechtelijke zin 
met partijen tot overeenstemming trachten te 
komen. De nieuwe wettelijke regeling maakt het 
mogelijk alle kosten te verhalen en gaat dus verder 
dan de mogelijkheid die de gemeenten nu al hebben 
door met een beroep op artikel 2 2 2 van de Gemeen
tewet een baatbelasting op te leggen. Doordat een 
aantal kosten (bijvoorbeeld bovenwijkse voorzie
ningen, saneringen en verevening grondwaarden) 
niet mogen worden verhaald, maakt een baatbelas
ting slechts vergoeding van een beperkt deel van de 
werkelijke kosten mogelijk. Het sympathieke initia
tief van minister De Boer heeft het Staatsblad echter 
niet gehaald. Na een negatief advies van de Raad van 
State is de regeling in een bureaulade verdwenen, 
opvolger Prank heeft nog niet aangegeven ofhij een 
aangepaste regeling overweegt. 

Gemeentelijke reaie 

Na de beschrijving van het huidige beleid en de te
kortkomingen daarvan, komen wij bij het vraagstuk 
van de gemeentelijke regie. Waar moet in de veran
derende rolverdeling tussen overheid en private par
tijen, dat wil zeggen ontwikkelaars, beleggers of 
corporaties, de betrokkenheid van de (gemeente
lijke) overheid liggen? Ons land kent, in ieder geval 
vanaf de opbouw van de verzorgingsstaat begin vo
rige eeuw, in grootstedelijke gebieden een traditie 
van actieve grondpolitiek. 

Gemeentelijke grondbedrijven kopen te heront
wikkelen gronden aan, leggen infrastructuur aan, 
dragen zorg voor het bouw- en woonrijp maken en 
geven vervolgens gronden in erfpacht of eigendom 
uit. Die actieve grondpolitiek is niet vanzelfspre
kend. Kleinere gemeenten binnen de grootstede-

13 . H. Priemus, Marktwerking in het 
ruimtelijk beleid - mogelijkheden en 
grenzen, discussiepaper voor het 
Ministerie van Economische Zaken, 29 

januari 1999. 
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lijke regio hebben vaak geen eigen grondbedrijf en 
kiezen al vee! Ianger voor een meer faciliterend 
grondbeleid, waarbij de productie van bouwgrond 
aan marktpartijen wordt overgelaten. Ook in andere 
Ianden is de overheidsrol in het grondbeleid traditio
nee! zwakker ontwikkeld. Toch blijft de regie van de 
gemeentelijke overheid onverminderd belangrijk, 
ook in een situatie waarin de operationele rol van de 
gemeente verandert. Hoe moet de regisserende rol 
van de gemeentelijke overheid er nu precies uitzien? 

Allereerst gaat het om het stellen en bewaken 
van programmatische kaders. Wat wordt er gebouwd 
en in welk tijdsperspectief? Daarnaast gaat het om 
het aangeven van kwaliteitskaders. Welke is de ge
wenste ruimtelijke en architectonische kwaliteit, de 

prijzen. Als het gaat om waardevermindering door 
planologische besluitvorming is er sprake van een 
toenemend beroep op planschade en een ruimere 
vergoedingsmogelijkheid op grond van het zoge
naamde planschadeartikel, artikel49 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening. Dit toenemend beroep op 
planschade past in de trend naar een claimsociety die 
in ons land onmiskenbaar aanwezig is.ln de jurispru
dentie is ook een ruimere opvatting te vinden met 
betrekking tot het toekennen van claims. Onevenre
dige schade die redelijkerwijs niet ten laste van bur
gers hoort te komen - dit is de formulering van arti
kel49 WRO - wordt eerder en voor meer relevante 
ruimtelijke besluiten aangenomen. 

Er is hier echter sprake van een paradox, want 
kwaliteit van de openbare 
ruin1te en de gewenste 
duurzaamheid van de plan
nen? Tenslotte moet er 
worden gestuurd op intesra
liteit. Hoe kan worden ge
zorgd dat fmancieel sterke 

Wij aarzelen niet om hier van 

een ondoelmatige besteding van 

overheidsgelden te spreken. 

het achterliggende rechts
beginsel van de esalite 
devant les charses publiques 
de gelijke positie van de 
burger ten opzichte van de 
publieke kassen - werkt op 

en fmancieel minder krachtige bestemmingen in een 
verband gerealiseerd worden? Vooral de vereve
ningsfunctie die grondbeleid traditioneel heeft en 
die in een marktgerichter ontwikkelingsklimaat ver
loren dreigt te gaan, verdient bijzondere aandacht in 
een sociaal-democratische gemeentepolitiek. 

De discussie moet vervolgens gaan over de vraag 
of sturen op programma, kwaliteit en integraliteit 
langs de lijn van het grondbeleid moet geschieden, 
met ruimte voor privaatrechtelijke interventies als 
aankopen en uitgeven van grond, of dat er mee 
wordt volstaan gebruik te maken van het overigens 
beschikbare bestuursrechtelijke instrumentarium. 
Het antwoord op die vraag moet in staatsrechtelijk 
opzicht allereerst door gemeenteraden worden ge
geven. De politieke keus tussen een actief of facilite
rend grondbeleid ligt daar. 

Onevenredise baat 

In het grondpolitieke debat is de prijsvorming van 
grond een belangrijk aandachtspunt. De oplopende 
prijzen van bouwgrond en de negatieve effecten 
daarvan op de agrarische grondmarkt maken dat op
nieuw gekeken moet worden naar de wijze waarop 
ruimtelijke besluitvorming doorwerkt in transactie-

I4-. Zie bijvoorbeeld: CPB, De orond
markt - een oebrekkioe markt en een 
onvolmaakte overheid, bijzondere 
publicatie nr. I 8, Den Haag: sou 

dit moment nog eenzijdig 
voor wat betreft de schade en heeft geen betrekking 
op onevenredige baat. Wei zijn er hier en daar voor
stellen gedaan voor baatafroming. I4- Volgens ons 
hoort dit ook een wezenlijk onderwerp te zijn van 
het grondpolitieke programma dat het kabinet de 
komende tijd moet ontwerpen. Dit is een geheel an
dere benadering dan de oude pleidooien van de 
PvdA om de gebruikswaarde (en niet de markt
waarde) van de grond als maatstafvoor onteigening 
voorop te stellen. Bij de gebruikswaarde wordt er 
vanuit gegaan dat iedere meerwaarde door planolo
gische besluitvorming aan de overheid toekomt. Dit 
leidt tot een lastig afbakeningsprobleem. Er zullen 
bijvoorbeeld discussies ontstaan over reeel te ver
wachten autonome waardegroei en over de waarde
drukkende werking van voorlopige planideeen, de 
zogenaamde negatieve ont~elingsschade. Dit 
leidt in onze ogen tot heropening van een weinig 
vruchtbaar debat. Wij zoeken het daarom in een 
operationalisering van een algemeen aanvaard 
rechtsbeginsel, namelijk dat onevenredige schade 
en onevenredige baat beide niet ten laste respectie
velijk ten bate van burgers moeten komen. Dit be
ginsel impliceert een zeker recht op een redelijk 
vermogensgroei, maar corrigeert de enorme win-

uitgevers, I 999, p. I I I e. v. en Nyfer, 
Geld uit de orond,financierinB van irifra
structuur, Den Haag: sou uitgevers, 
I99 8. 
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sten, de 'lotto-effecten', die toevallige grondeige
naren in de huidige situatie vaak ten dee! vall en. 

Wij will en dit artikel afronden met een concreet 
voorstel, dat beoogt om deze onevenredige baat, de 
planninB 9ain, af te rom en. Wij verwachten dat hier
van een drukkend effect uitgaat op (agrarische) 
grondprijzen. Bovendien onstaat een bruikbaar ins
trumentarium voor 'rood-voor-groen-strategieen' 
en een basis voor de introductie van het profijtbe
ginsel bij de aanleg van infrastructuur. 

Een nrondpolitieke anenda 
Voorgaande beschouwingen leiden tot een voorstel 
voor een grondpolitieke agenda die gekoppeld aan 
de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening door het kabi
net zou moeten worden gei:mplementeerd. 

noodzakelijk opdat onteigening ook mogelijk wordt 
ter realisering van ruimtelijke doeleinden waarvoor 
dit nu nog niet mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is 
de grondverwerving ten behoeve van natuurontwik
keling. Er client tenslotte ook gekeken te worden 
naar de landinrichtingswetgeving. Het verkaveling
instrument is ook in de toekomst van belang om 
nieuwe publiek-private coalities in het landelijk ge
bied - denk aan 'rood-voor-groen-strategieen' of op 
landschapsbeheer gerichte herverkaveling - te on
dersteunen. 

Deze effectiviteitsverbetering van het bestaande in
strumentarium is belangrijk maar niet voldoende. 
De veranderende rolverdeling tussen overheid en 
markt maakt het noodzakelijk om tevens een aanvul-

lend instrumentarium te Allereerst is het nodig 
om de effectiviteit van het 
bestaande instrumenta
rium te vergroten. Een 
voorstel tot aanpassing van 
de Wet voorkeursrecht ge
meenten (Wvg), dat be
oogt bepaalde zelfrealisatie 
-constructies de pas af te 
snijden, is reeds in proce
dure gebracht. De Wet 

Dit beginsel impliceert een zeker recht 

op een redelijke vermogensgroei, maar 

corrigeert de enorme winsten, de 

'lotto-tifJecten ', die toevallige 

grondeigenaren in de huidige situatie 

vaak ten deel vallen. 

ontwerpen waarmee inte
grale gebiedsontwikkeling 
zeker kan worden gesteld . 
Tussen profijtelijke plane
lementen met hoge op
brengsten en planelemen
ten met aileen lasten moet 
verevening mogelijk zijn . ln 
de vorige kabinetsperiode 

voorkeursrecht client echter ook qua procedures en 
bestuurlijke lasten verder te worden verbeterd. Met 
behoud van voldoende rechtsbescherming valt hier 
een slag te maken. Daarbij moet ook worden geke
ken naar de doeleinden van het voorkeursrecht. Het 
moet ondersteunend zijn voor aile eigendomsver
werving bij de realisatie van planologisch beleid, 
niet aileen voor gemeentelijk verstedelijkings- of 
herstructureringsbeleid, maar ook voor de ecologi
sche hoofdstructuur of de aanleg van infrastructuur. 
Ook moet er noclig een drastische modernisering 
van de Onteigeningswet komen. Ook hier is verkor
ting van procedures logisch nu Europees-rechtelijke 
jurisprudentie naast de Kroonprocedure ook toe
gang tot de burgerlijke rechter mogelijk heeft ge
maakt. Andere opties zijn verheldering en verbre
ding van de onteigeningsgrondslagen. Bij verhelde
ring kan worden gedacht aan de onteigening op basis 
van het globale bestemmingsplan. Verbreding is 

is tevergeefs getracht hier
voor met een wettelijke regeling voor een grondex
ploitatiebijdrage een oplossing te vinden. Die plan
nen zijn niet doorgezet. Wij pleiten er thans voor 
om, in lijn met de voorstellen van de inmiddels eme
ritus-hoogleraar De Haan '5 een simpeler oplossing 
te kiezen: een exploitatievergunning in het ver
lengde van de exploitatieverordening op grond van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Kostensoorten 
kunnen daarbij tevoren worden aangegeven en ook 
in procedurele zin kan voldoende worden gewaar
borgd dat niet meer kosten worden doorberekend 
dan voor een gebiedsgewijze verevening noodzake
lijk is. De urgentie van een dergelijke aanpassing van 
het instrumentarium is evident nu op veellocaties 
grondeigenaren zich verbinden met marktpartijen 
en zich op het stand punt stellen zelf in staat te zijn de 
gedachte plannen te realiseren. Overigens verdient 
het recht op zelfrealisatie, dat in de onteigeningsju
risprudentie van de afgelopen jaren bepaald te uit-

15 . P. de Haan, 'Grondpolitiek in 
discussie: een aanzet voor een nieuw 
programma' , Nederlands Juristenblad, 
februari 2ooo. 
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bundig is opgevat, beperking. Dit is bijvoorbeeld 
mogelijk door de mogelijkheid tot zelfrealisatie in 
de tijd te begrenzen. 

Het noodzakelijke sluitstuk van de grondpolitieke 
agenda is de afroming van onevenredige baat voort
vloeiend uit ruimtelijke beslissingen. Dit betreft 
zowel bestemmingswijzigingen als inrichtingsbe
sluiten. Onze voorkeur heeft het om daarvoor in de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening een spiegelbeeld
bepaling van artikel49 op te nemen. Daarin wordt 
de betrokken grondeigenaar een redelijke vermo
genswinst gegund, net zoals in het maatschappelijk 
economisch verkeer de grondeigenaar ook een ze
kere schade door planologische besluitvorming 
moet accepteren. Onevenredige baat komt echter 
ten gunste van de gemeenschap, net zoals oneven
redige schade door de gemeenschap wordt vergoed. 
In plaats van een forfaitaire heffmg, een landelijke 
opslag per geproduceerde woning, zoals door ande
ren wei bepleit 16 , hebben wij een voorkeur voor een 
op de specifieke situatie toegespitste regeling, die 
zich richt op de eerstgebate grondeigenaar. Wij 
verwachten daarvan een directere doorwerking in 
de grondprijzen en daarmee ook een breder effect 
op de grondmarkt. Daarnaast is het ons inziens echt 
nodig om de planbaten te beschouwen in relatie 

tot de specifieke situatie. Het maakt nogal wat 
uit of nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden 
op voormalig grasland dan wei op voormalige 
(glas)tuinbouwlocaties. Door in de vorm van een 
zakelijke last, vergelijkbaar met de landinrichtings
rente, de heffmg te koppelen aan de grond en het 
tijdstip van inning aan het moment van heront
wikkeling, kan ook worden bewerkstelligd dat 
grondeigenaren die het bestaand gebruik binnen de 
toegestane bestemming continueren nog niet hoe
ven te be tal en. 

Tot slot, grondbeleid is op dit moment vooral ge
meentelijk beleid. De schaalvergroting in de ruim
telijke ordening maakt het nodig dat ook andere 
overheden zoals provincie en rijk een grondbeleid 
formuleren en over het benodigde instrumentarium 
beschikken. 

Met een stevige grondpolitieke agenda kan het 
kabinet een impuls geven aan de ruimtelijke inrich
ting van ons land. En dat geheel in de paarse traditie: 
pragmatisch en zonder ideologische bevlogenheid. 
In het dossier van de grondpolitiek is geen andere 
aanpak mogelijk. 

PETER NOORDANUS EN GERARD BEUKEMA 

Wethouder Ruimtelijke Ordening in Den Haag resp. 

directeur van het lnterprovinciaal Overleg 

16. Zie bijvoorbeeld: Nyfer, Sporen van 
vooruitaana, Breukelen, oktober 1999. 
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Lanas de FIIA NCIGENA, een pelsrimsroute naar Rome, was W NI aan zee een pleisterplaats. 
De ruine van het anifitheater is er nos steeds, maar de moderne tijd heift extra 

toeseslasen. Alleen dromen kan ons nos helpen. (RB) 

foto : JOHANNA SPELTIE 
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APOCALYPS 3 

LUNI 

Het staat op de kaart alwaar het bestaat 
waar 
legendarisch 

De laaggeschoolde Noorman die hier Iandt 
vindthet 
fantastisch 
een rijk Rome 
om te veroveren te verwoesten 
te verheffen tot rui:ne 
er kerels te killen 
vrouwen te verslaven 
waarna bekering vergeving 
gift van zwaar gezag 

Bevrijd verlaten kleinburgers hun stad 
en trekken hogerop 
zich hardend 
om hard kil duur dus marmer te gaan houwen 
in kale alpen 

De lage Ianden worden zo gelaten 
aan tamme telers kalme kwekers 
het oud mensdom dat zich niet om verwerving 
maar vererving der natuur zogezegd 
ware groei 
cultuur 
in de oorspronkelijke betekenis 
bekommert 

Dan volgt er stagnatie 
het veld ligt braak 
en hoogmogende vermogende archeologen 
onmythologiseren 
braaf gravend begravend 
een stad van dromen 

Ook wij rijken 
schouwen liefst van hoven in de diepte 
Luni 
Rome 
dromend onze rwne 

KAREL VAN EERD 

1~7 
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BOEKEN 

De machteloosheid 
van de Franse 
intellectuelen 

Aart Aarsbergen bespreekt: 

Luuk van Middelaar, Politicide, De moord 

op de politiek in de Franse filos'!fie, 

Amsterdam: Van Gennep 1999 

'Ik denk dater aileen Franse intel
lectuelen bestaan', zei Bernard
Henry Levy in augustus I988 
tegen N RC Handelsblad met de typi
sche hybris van een Franse intel
lectueel. Franse denkers, de execu
teurs testamentair van de Franse Re
volutie, hebben nooit geschroomd 
zich in het publieke debat te men
gen en onomwonden politieke 
uitspraken te doen; sterker nog, 
zij hebben het niet zelden als een 
heilige plicht gevoeld. Beroemd 
voorbeeld is natuurlijk de onver
mijdelijke Jean-Paul Sartre, de 
man die in de periode I9.)8-I969 
aileen al in Le M on de zo' n eenenne
gentig petities ondertekende of 
medeondertekende en nog op 
hoge leeftijd het maolstische blad 
]a Cause du peuple liep uit te venten. 
De fakkel werd na zijn dood over
genomen door de activistische fi
losoof en cultfiguur Michel Fou
cault en de laatste decennia is het 
vooral de mediagenieke Bernard
Henry Levy die de aandacht voor 
zich opeist. Deze schrijver, filo
soof en cineast introduceerde in 
I 976 de 'nieuwe filosofen', trad 
op als Mitterrands hofwijsgeer en 
bevindt zich nog altijd in de voor
hoede van het politieke debat. 

Parijs is een invloedrijk cen
trum van politiek-filosofische 
overpeinzing, maar van politiek 
heeft het illustere gezelschap den
kers van na I 945 geen kaas gege-

ten, zo luidt in het kort de stelling 
van de historicus en filosoof Luuk 
van Middelaar in zijn hoek Politi
cide, De moord op de politiek in de 
Franse filosrjie. Dit gemeenschap
pelijk onbegrip heeft geleid tot 
een ernstige aanslag op de demo
cratie. Pogingen tot politiek den
ken zijn steevast uitgelopen op de 
verdediging van terrorisme of op 
uitingen van politieke machte
loosheid . De Franse constitutio
nele democratie werd met min
achting bejegend terwijl deze er 
nu juist voor zorgt dat intellectu
elen vrij over deze zaken konden 
nadenken en discussieren. 

Meester en knecht 
Luuk van Middelaar neemt als ver
trekpunt voor zijn vivisectie van 
de Franse politieke filosofie de op
vattingen van de Russische emi
gn~-geleerde Alexandre Kojeve 
(I902-I968), die in de jaren der
tig aan de prestigieuze Ecole Prati
que des Hautes Etudes een serie 
colleges gaf over Hegels Phanome
nologie des Geistes (I8o7). Kojeve 
rekende op kordate wijze af met 
de op Immanuel Kant georien
teerde filosofie van universele 
waarheden en een tijdloze moraal, 
die de duistere, irrationele kanten 
van de politiek zeals in het fas
cisme, nietkon verklaren. Volgens 
Kojeve kent de geschiedenis een 
begin en een einde en is de motor 
achter deze ontwikkeling de He
geliaanse meester-knechtdialec
tiek. De menselijke geschiedenis is 
een strijd op leven en dood om 
puur prestige ( 'lutte a mort de pur 
prestige' ) en juist in die strijd vol
trekt zich de menswording. Deze 
dialectische worsteling tussen 
meester en knecht moet volgens 
goed Hegeliaans gebruik tot een 



1 

r 

s 
il 

'T 

e 
tl 

tl 

opheffrng, een synthese, komen in 
een homogene staat die daarmee 
het einde van de geschiedenis in
luidt. Kojeve positioneerde dit 
eindpunt aanvankelijk in de Franse 
Revolutie - de opkomst van de 
nieuwe burgers of citoyens - en 
later in communistisch Rusland, 
waarbij Stalin de eervolle rol 
kreeg van grondvester van de uni
versele eindstaat. 

Kojeves Hegelinterpretatie, 
verwoord in een agressief vocabu
laire en opgetuigd met een oor
logszuchtige retoriek, heeft nog 
lang in de Franse filosofie nage
galmd. Het eigenzinnig en explo
sief brouwsel van Hegel aange
lengd met scheuten Marx, 
Heidegger en Nietzsche, had een 
onweerstaanbare aantrekkings
kracht op de bloem van de Franse 
intellectuelen die de colleges van 
Kojeve frequenteerde. Twee ge
neraties Franse filosofen werden 
diepgaand door de Russische 
emigre bemvloed. Allereerst de 
generatie van '4S, de marxistisch 
existentialisten. De centrale fi
guur was Sartre, de 'onbetwiste 
opperrabijn van denkend Frank
rijk'. Alleen een communistische 
wereldrevolutie kon volgens de 
marxistische optiek de ketenen 
van de laatste knechten - het pro
letariaat- verbreken. De Sovjet
Unie moest de belofte van de 
Franse Revolutie inlossen en 
mocht daarbij het wapen van de 
terreur niet schuwen. Sartre 
voerde zijn engagement tot het ui
terste: zijn existentialistische uit
gangspunt dat de mens geen vaste 
ankers heeft en te allen tijde ver
antwoordelijk is voor zijn eigen 
daden, leidde tot een megalomane 
getuigenispolitiek. Omdat Sartre, 
als existentialist veroordeeld tot 
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de vrijheid, zich voor alles verant
woordelijk achtte, moest hij zich 
over de duvel en z'n oude moer 
uitspreken en in alle debatten een 
standpunt innemen. 

Maar ook de Nietzscheaanse 
generatie van '6o, met belangrijke 
zegslieden als Michel Foucault en 
Gilles Deleuze, waren schatplich
tig aan het denken van Kojeve. 
Ook zij bedienden zich van de 
meester-knechtdialectiek en ge
loofden dat de mens door strijd 
pas werkelijk mens kon worden. 
Maar hun filosofische uitgangs
punten boden geen ruimte voor 
een werkelijk politiek denken. 
Foucaults beroemde concept van 
de disciplinaire macht, een niet 
gelokaliseerde macht die de mens 
onderwerpt en tot aanpassing 
dwingt, laat zich niet in politieke 
termen vertalen. De neo-Nietz
scheanen richten zich op het indi
vidu en staarden zich blind op het 
persoonlijk verzet - van de kun
stenaar, de revolutionair of de gek 
- tegen de orthodoxie van de 
meerderheid. In hun analyse van 
de politiek komen ze daarom niet 
verder dan het postuleren van een 
anarchistische oorlog van allen 
tegen allen. 

De ontdekkinB van de Goelas 
Na 1976 vindt er in Franse filoso
fische kring een belangrijke her
orientatie plaats. De 'nieuwe filo
sofen', die, wakker geschud door 
Alexander Solzjenitsyns De Goelas 
Archipel, met veel bombarie bra
ken met hun marxistische verle
den, keerden terug naar Kant en 
de tijdloze universele waarheden 
waarmee Kojeve veertig jaar eer
der had gepoogd af te rekenen. 
Hun hoop op een revolutie die de 
wereld een betere verblijfplaats 

voor de mens zou maken, ver
vloog en zij verloren daarmee ook 
elk vertrouwen in de politiek: 'de 
aanjagers van de grote ideologi
sche schoonmaak der Franse intel
ligentsia [spoelden] uit smetvrees 
badwater en kind door hetzelfde 
putje'. De Franse denkers, lief
hebbers van Grote Woorden, kon
den moeilijk Ieven met de betrek
kelijkheid van het politieke spel, 
ze konden slecht uit de voeten met 
wat Den Uyl in 1 970 in dit blad 
omschreef als 'de smalle marge 
van democratische politiek'. Ze 
wendden zich teleurgesteld af en 
concentreerden zich op de mo
raal, - vandaar ook de sterke na
druk die zij op de mensenrechten 
legden. 

Er is een belangrijk en verras
send element dat de filosofen uit 
Van Middelaars hoek met elkaar 
verbindt: zij deden niet echt aan 
politiek. De intellectuelen, of ze 
zich nu Kojevaan of anti-Kojevaan 
beschouwden, waren moralisten. 
Hun aandacht richtte zich op de 
wijze waarop naar hun idee de po
litiek zou moeten werken, niet 
hoe zij in de weerbarstige werke
lijkheid functioneerde. De Franse 
politieke filosofie plaatste zich 
daarom buiten de politiek, de 
spraakmakende en geengageerde 
intellectuelen beleden uiteinde
lijk een buitenpolitiek moralisme. 
Volgens Luuk van Middelaar, die 
daarmee aansluit bij een meer 're
alistische' politieke school in de 
voetsporen van Machiavelli, Mon
tesquieu en Tocqueville, gaat het 
er niet om wat politiek wenselijk 
is maar politiek mogelijk. Filoso
fen doen graag uitspraken over de 
mens maar politiek - en daar raakt 
Van Middelaar in navolging van 
Hannah Arendt een belangrijk 
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punt - is niet iets wat in een enkel 
mens zit, het is een proces dat 
plaatsvindt tussen mensen. Deze 
no tie maakt een terugkeer naar de 
politiek mogelijk. 

Een man die een weg terug zocht 
was Alain Finkelkraut met zijn 
pleidooi voor het herstel van de 
oude Franse esprit n!publicain en 
een reactivering van het politieke 
burgerschap, van de aloude ci
toyen. Terecht noemt Van Midde
laar dit een nostalgische beweging 
die zich beroept op een cultured 
ideaal dat door de maatschappe
lijke werkelijkheid reeds lang is in
gehaald. Vroeger was een Franse 
citoyen onvoorwaardelijk bereid 
voor La Patrie te sterven, maar in 
een peri ode van mondialisering en 
individualisering hebben derge
lijke republikeinse deugden ern
stig aan wervingkracht ingeboet. 

Nee, de man die de heilloze cir
kelgang van de Franse politieke fi
losofie op doeltreffende wijze 
heeft verbroken, Van Middelaars 
intellectuele held, is Claude Le
fort, die een werkelijk democra
tisch denken heeft ontwikkeld. 
Lefort (in navolging van Machia
velli over wie hij in 1 9 7 2 een vuist
dikke dissertatie schreef) ziet het 
als taak van de politiek de sociale 
tegenstellingen die elke samenle
ving teisteren, beheersbaar te 
maken. Met de val van de guilloti
nebijl in de hals van Lodewijk XVI 
op 2 1 januari 1 7 9 3 verloor de po
litiek haar belichaming, sindsdien 
is de plaats van de macht leeg: de
mocratische politici mogen de 
macht voor enige tijd uitoefenen 
maar nooit toe-eigenen. De staat 
zweeft min of meer los van de sa
menleving en moet de moeilijke 
keuzes maken. 'Het unieke van de 
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democratische samenleving is dat 
ze haar intrinsieke verdeeldheid 
niet verhult; ze is 'de institutiona
lisering van het conflict', parafra
seert Van Middelaar. Claude Le
fort neemt zo een middenpositie 
in tussen de dwangmatige getuige
nispolitiek van Sartre en de poli
tieke machteloosheid van de intel
lectuelen van na 1 9 7 6. 

Luuk van Middelaar heeft een ver
rassend en intelligent hoek ge
schreven waarin hij in een aantal 
grote streken het Franse denken 
over politiek schetst. Het is zeker 
knap als je bedenkt dat de 26-ja
rige Van Middelaar, die de Franse 
intellectuele geschiedenis van 
deze eeuw buitengewoon grondig 
heeft verkend, dit boek heeft ge
schreven als eindscriptie voor zijn 
studie geschiedenis en filosofie. 
Natuurlijk verliezen individuele 
nuances zich in de grote lijnen van 
zijn betoog, maar hij jongleert vir
tuoos met ideeen en weet uitein
delijk bijna alles op zijn goede 
plaats te zetten . Toch heeft hij het 
misschien net iets te mooi willen 
maken. De keuze om de bespre
king van Claude Lefort tot sluit
stuk van zijn betoog te maken lijkt 
wat gewrongen. Leforts boek over 
Machiavelli dateert uit 19 7 2 en 
het maakt hem daarom een tijdge
noot van de generatie van '6o, de 
neo-Nietzscheanen Deleuze en 
Foucault. Strikt genomen kwam 
de herwaardering voor het neo
kantiaans denken van de 'nieuwe 
filosofen' dus niet voor maar na Le
forts terugkeer van de politiek. De 
ontwikkeling in het Franse poli
tieke denken vertoont daarom een 
minder vloeiende lijn dan Van 
Middelaar suggereert. 

Het is bovendien merkwaardig 

dat een intellectueel zwaarge
wicht als Raymond Aron ( 1 9os-
1 9 8 3), die in tal van geschriften al 
vanaf de jaren vijftig de liberale 
democratie heeft gepropageerd en 
tegen de ideologische dwalingen 
van vee! van zijn tijdgenoten in be
scherming heeft genomen, wordt 
veroordeeld tot enkele verwijzin
gen in de lopende tekst en flinke 
aandacht in het notenapparaat. Hij 
had als wegbereider van een de
mocratisch denken een prominen
ter plaats verdiend. Van Middelaar 
behandelt hem in de marge omdat 
hij Aron toch vooral een outsider 
vindt maar dat geldt mutatis mutan
dis ook voor Claude Lefort, wiens 
werk pas in 1 9 7 6 buiten de kring 
van linkse critici van het Sovjet-to
talitarisme werd opgemerkt door 
zijn boek over de Goelag, Un 
hom me en trop, en die nog altijd een 
tamelijk bescheiden populariteit 
geniet. 

Een ander figuur die men in de dis
cussie node mist, is de historicus 
Fran9ois Furet (1927-1997). Hij 
onderwierp de gangbare historio
grafie van de Franse revolutie aan 
een grondige en invloedrijke revi
sie. Van Middelaar citeert hem een 
enkele keer met instemming maar 
zijn belangrijkste verdienste, de 
afrekening met de in intellectuele 
kring lang gekoesterde catechisme 
revoJutionnaire, blijft OnVermeld. I 
Furet verklaart de revolutie niet 
zoals lang te doen gebruikelijk in 
termen van sociale of klassen
strijd, a!L de bourgeoisrevolutie 
die het feodalisme aan de kant 
schoof. Hij ziet, in tegenstelling 
tot zijn marxistische vakbroeders 
en voorgangers Georges Lefebvre 
en Albert Soboul, de Franse revo
lutie vooral als een politieke ge-



beurtenis, als een schakel in de 
ontwikkeling naar de constitutio
nele democratie. Hij ruilt daar
mee Marx in voor Alexis de Toc
queville, een belangrijke stap op 
de weg terug naar de politiek. 
Furet sluit aan bij de ideeen van de 
door Lefebvre ooit zo gewraakte 
Amerikaanse historicus R.R. Pal
mer die de Franse Revolutie zag 
als een onderdeel van een grote 
'democratische' revolutionaire 
beweging die vele Ianden in Eu
ropa (zoals de Patriottenbeweging 
in de Nederlanden) en Noord
Amerika beroerde. 

Carel Peeters noemt Politicide in 
zijn recensie in Vrij Nederland een 
hoek dat wei erg goed in de tijd 
past: 'het is zeitaemiiss: toon en ar
gument van zijn betoog worden 
bepaald door het nu gunstige kli-

Drees en de partij 

Henny Buiting bespreekt: 

Maarten Brinkman, Willem Drees, de 

s DA P en de PvdA, Amsterdam: 

Stichting beheer IISG, 1998. 

\ ) 

Elke poging het lange Ieven van 
Willem Drees (1886-1988) te be
schrijven, moet wei de gedaante 
aannemen van een uitputtingsslag. 
Deze constatering geldt ook de 
hier besproken dissertatie van 
Maarten Brinkman, ofschoon 
deze zich beperkt 'tot een be
schrijving van Drees' plaats in, en 
zijn verhouding tot, de [sociaal
democratische] partij'. Het bio
grafische aspect wordt dus groten
deels buitengesloten, maar het 
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maat voor een no-nonsense-in
stelling ten aanzien van ideeen.' 
Van Middelaar zoekt inderdaad 
nauw aansluiting bij de realistische 
politieke benadering - de aan
dacht voor mensenrechten om
schrijft hij uitdagend als een 'on
beduidende gril' - en Claude Le
forts 'democratie als lege plek' 
heeft iets steriels. Politiek is in de 
praktijk nu eenmaal meer dan het 
koeltjes afwegen van belangen. 
Leforts definitie van democratie 
sluit politieke hartstocht en ideo
logische bevlogenheid buiten. Net 
als in het neokantiaanse denken is 
er bij Lefort/Van Middelaar on
voldoende ruimte voor de emo
tionele kronkelingen van het poli
tiekespel. 

Oat neemt niet weg dat ik grote 
waardering heb voor dit hoek. In 
J'Opium des intellectuels (19H) 

resterende terrein garandeert 
toch de presentatie van een over
vloed aan belangwekkende histo
rische gegevens. Als theoretisch 
Leitmotiv van de studie fungeert de 
tweeslag in Drees' Ieven tussen 
diens 'verbondenheid met de so
cialistische beweging en het socia
listische gedachtegoed enerzijds 
en anderzijds zijn rol van praktisch 
ingesteld bestuurder en van [ .. . ] 
'constructeur van de samenwer
king' met andere politieke par
tijen' . 

Hoewel de auteur geen uitsluit
sel geeft over de (politiek-ideolo
gische) uitgangspunten van zijn 
studie, hebben we allerminst van 
doen met een neutrale beschou
wer, maar veeleer met iemand die 

haalt Raymond Aron iemand 
Qohn Bowie) aan met een raak 
oordeel over het Franse intellec
tuele Ieven: 'Het is een van de 
meest deprimerende aspecten van 
de briljante Franse cultuur dat op
vattingen die evidente flauwekul 
zijn zoveel gezag krijgen.' Hetis de 
grote verdienste van Luuk van 
Middelaar dat hij hiervoor in Poli
ticide een verklaring heeft we ten te 
geven. 

AART AARSBERGEN 

Historicus 

1. Ik verwijs hierbij naar het 
interessante boek van Sunil Khilnani, 
ArauinB Revolution, The lntellectuol Lqi in 

Postwar France, vooral het hoofdstuk 
'The Revolution is Over: Frantyois 
Furet and the Historians Challenge' 
(Yale University Press: New Haven en 
Londen, 1993). 

de sociaal-democratische voor
man en zijn beweging een warm 
hart toedraagt. Daar is op zich 
niets rnis mee, ware het niet dat 
dit impliciete uitgangspunt een 
kritische distantie belemmert. Dit 
geldt bijvoorbeeld de verhande
ling over de politieke jongelings
jaren van Drees, die als achttienja
rige toetreedt tot een SDAP, die 
verscheurd wordt door een felle 
ideologische en machtspolitieke 
strijd over de partijkoers. Brink
man bestempelt zonder eigenlijke 
argurnentatie de linkse marxisten 
die in 1907 het oppositieblad De 
Tribune oprichten, als schuldigen 
aan de partijstrijd en het partij
schisma van 1909. Ditondankshet 
feit, dat Drees zelf een enigszins 



aarzelende positie moet hebben 
ingenomen. Hij leest De Nieuwe 
Tijd, tot I 907 orgaan van de ge
hele linkse oppositie, noemt het 
gedachtegoed van de met het 
maandblad verbonden marxisten 
ook 'eerlijk, zuiver en schoon', 
maar typeert de opstelling ervan 
toch als 'onpraktisch. Drees 
steunt tenslotte de opheffing van 
De Tribune, maar wijst het roye
ment van de Tribune-groep zelf af, 
waar het in wezen nu juist om 
draaide. 

De chronologische weergave 
van Drees' partijcarriere start fei
telijk in I 9 I I , wanneer deze afde
lingsvoorzitter en voorzitter van 
diverse afdelingscommissies 
wordt, om twee jaar later boven
dien deel te gaan uitmaken van de 
Haagse Gemeenteraad. 'De weg 
omhoog' blijkt ingeslagen door 
een man, wiens oer-Hollandse de
gelijkheid elke illusie over het re
volutionaire karakter der Neder
landse sociaal-democratie bij 
voorbaat ontkracht. Men schrikt 
op bij de tijding dat Drees zijn 
Marx en andere sociaal-demo
cratische klassieken beheerst, 
maar haalt opgelucht adem als 
blijkt dat hij in I 9 I 3 het door 
Vliegen, Schaper en tenslotte 
Troelstra bepleite toetreden van 
de SOAP tot een burgerlijke rege
ring steunt. Opvallend aan Brink
mans verhandeling over deze en 
andere episodes is het beschrij
vende en weinig kritische karakter 
ervan. Geen moment wordt 
' I 9 I 3' in het historiserende kader 
van het 'ministerialisme' ge
plaatst, dat door de Tweede Inter
nationale, maar ook door de 
SOAP, bij herhaling als principe 
was afgewezen. De bronnen 
waarop Brinkman steunt dienen 

s &...n 3 2ooo 

BO EKEN 

evenmin een meer kritische inter
pretatie en men kan het sympto
matisch noemen, dat Sam de 
Wolffs Voor bet land van belcfte, met 
een fraaie en interpretatieve be
schrijving van deze periode, niet 
op de literatuurlijst prijkt. 

Riformist pur sana 
In I9I4 wijstDreesdedoorTroel
stra geproclameerde steun aan 
mobilisatie en godsvrede af, om 
zich naderhand evenwel verre te 
houden van de opposanten die 
zich hiertegen keren. Als raadslid 
is Drees 'vooral praktisch inge
steld', wat inderdaad blijkt, wan
neer hij bij de Haagse voedselrel
letjes van I 9 I 8 begrip opbrengt 
voor politie en militairen die, hoe
wei 'hier en daar [ ... ] onnoodig 
kras' opgetreden, een taakhebben 
die 'buitengewoon zwaar, pijnlijk 
en verantwoordelijk' is. Het is dit 
soort stellingname, dat typerend 
is voor Drees' 'socialisme': er 
wordt gewikt en gerefereerd aan 
internationalistische principes of 
de klassenstrijd, maar doorslagge
vend is uiteindelijk de (kritische) 
aanpassing aan de vigerende orde. 
Drees lijkt de volmaakte personi
fiering van de geschiedenis der 
sociaal-democratie zelf, immers 
ook gekenmerkt door schone so
cialistische idealen temidden van 
een voortschrijdend integratie
proces. Daarom ook faalt de door 
Brinkman gememoreerde 'twee
slag' tussen Drees ' functioneren 
als bestuurder enerzijds en diens 
socialisme anderzijds als dragend 
kader van de studie zo overduide
lijk. Drees' socialisme reikt niet 
verder dan diens bestuurlijke ho
rizon en houdt de emancipatie der 
arbeiders in, i.e. hun integratie 
binnen een sociaal kapitalisme dat 

we vandaag de dag in voile luister 
aanschouwen. 

Nadat Drees zich geschokt be
toont door Troelstra's 'vergis
sing', diens zogenaamde greep 
naar de macht van november 
I 9 I 8, wordt hij in I 9 I 9 tot lid 
verkozen van de Provinciale Sta
ten van Zuid-Holland en tot Haags 
wethouder van Sociale Aangele
genheden. Brinkman besteedt te
recht veel aandacht aan Drees' 
wethouderschap, waarbij de 
grondpolitiek en de verhouding 
tot de overige partijen de revue 
passeren. In I 9 2 7 treedt Drees toe 
tot het partijbestuur en begint in 
I933 een loopbaan als Kamerlid. 
Hij wil niets weten van de linkse 
opposanten, die zich in I 9 3 2 van 
de SOAP afsplitsen en hij betoont 
zich voorstander van wat als 'ver
nieuwing van de partij' wordt om
schreven. Geduid wordt op de ac
ceptatie van de monarchie, het 
nieuwe beginselprogram van 
I 9 3 7 en de omvorming van arbei
ders- tot volkspartij. Aan de voor
avond van de Tweede Wereldoor
log is ook de nationale defensie ac
ceptabel en wordt het parlement 
opgewaardeerd tot de belangrijk
ste democratische institutie. Sym
bolisch voor het nieuwe klimaat is 
de opmerking van Drees dat, wil 
de SOAP normaal worden behan
deld, 'partijgenoten niet kunnen 
doorgaan met het weigeren van 
lintjes'. In I939 treden twee 
SOAP-ministers toe tot het kabi
net-De Geer en Drees promo
veert tot aanvoerder van de parle
mentsfractie. 

Ook wat betreft de weergave 
van dit 'vernieuwingsproces', 
overstijgt de studie slechts zelden 
het beschrijvende niveau en wordt 
een meer interpretatieve aanpak 



node gemist. Jammer is ook dat de 
concentratie op de partijelite het 
zicht op de rol van de achterban 
ontneemt, terwijl de belangrijke 
partijorganisatorische machtsme
chanismen niet nader zijn onder
zocht. 

Politionele acties 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
is Drees betrokken bij de discus
sies over de toekomst der sociaal
democratie, onder meer in 
Buchenwald en Sint-Michielsges
tel waar hij enige tijd als gijzelaar 
is gemterneerd. Dan en later fun
geert hij als eerste man van de 
SDAP en speelt na de oorlog een 
belangrijke rol bij de omvorming 
van SDAP tot PvdA, die infebruari 
I 946 haar beslag krijgt. Deze na
oorlogse periode is ongetwijfeld 
het culminatiepunt van Drees' 
carriere, die als minister van So
dale Zaken en als premier aan de 
wieg staat van de verzorgings
maatschappij en die de definitieve 
acceptatie van de sociaal-demo
cratie symboliseert. Deze accep
tatie heeft echter ook een keer
zijde, die op navrante wijze naar 
voren komt bij de twee 'politio
nele acties' tegen het Indische on
afhankelijkheidsstreven. 

In de nacht van 2 o op 2 I juli 
I 94 7 begint de eerste 'politionele 
actie', het eufemisme voor een 
koloniale oorlog die gepaard gaat 
met oorlogsmisdaden. Drees is 
dan minister van Sociale Zaken, 
vice-premier en eerste man van de 
Kamerfractie der PvdA. Brink-
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man beperkt zich bij deze, als een 
afzonderlijk intermezzo gepre
senteerde, episode tot 'het optre
den van Drees in de diverse orga
nen van de PvdA' en verwijst voor 
een meer algemene analyse naar 
de studie van Jan Bank uit I988, 
die kennelijk eeuwigheidswaarde 
bezit. Drees verdedigt zijn optre
den bij de eerste politionele actie 
met het argument, dat regerings
deelname van de PvdA absolute 
prioriteit bezit en dat een kabi
netscrisis zou aantonen, dat de 
partij 'op een uiterst belangrijk 
onderwerp in haar beleid heeft ge
faald'. Eenzelfde povere logica be
heerst zijn optreden tijdens de 
tweede politionele actie, die in de 
nacht van I 8 op I 9 december 
I 948 begint en, tegen wil en dank, 
uitmondt in de soevereiniteits
overdracht van 2 7 december 
I 949· Drees draagt dan als minis
ter-president de voile verant
woordelijkheid voor de ontspo
ringen, die met de militaire acties 
gepaard gaan. AI kent zijn optre
den een zekere bureaucratische 
logica en houdt het verband met 
de zucht hoe dan ook ' regerings
verantwoordelijkheid te dragen', 
toch wekt het verbazing dat hij en 
zijn partij ertoe hebben kunnen 
overgaan. Brinkman evenwel pro
blematiseert het optreden niet 
wezenlijk en concludeert met 
kennelijke tevredenheid, dat de 
kwestie de leidende positie van 
Drees niet aantastte. 

Wanneer in I 9!; 8 een kabinets
crisis uitbreekt, neemt Drees af-

scheid van de partijpolitiek. De 
dankbare PvdA benoemt hem een 
jaar later tot 'lid-voor-het-leven 
vanhetpartijbestuur' (26!;), maar 
moet in I 97 I met lede ogen aan
zien, dat hij uit onvrede over het 
optreden van 'Nieuw Links' uit de 
partij stapt. Hij sympathiseert 
sindsdien met D s' 7 o, de rechtse 
afsplitsing van de partij aange
voerd door zijn zoon Willem, 
maar wordt er nooit lid van . 

Deze studie verdient lof wat be
treft de conscientieuze weergave 
van het partijpolitieke functione
ren van Willem Drees, terwijl de 
beschouwingen over de hogere 
partijgremia, hun onderlinge fric
ties en de verhoudingen en con
flicten tussen de !eden ervan 
nieuwe gegevens en inzichten op
leveren. Anderzijds verleent deze 
concentratie op partijorganisato
rische verhoudingen en partijpoli
tieke elites het hoek 66k een zel
den doorbroken vlakheid en ze 
werkt de negatie van de rol van het 
'gewone partijlid' en van de 
'brede middenstof' in de hand. De 
compositie van het hoek tenslotte 
- een historische chronologie, on
derbroken door thematische stuk
ken - is weinig opzienbarend en 
de poging de studie te structure
ren door het onderscheid tussen 
Drees als 'bestuurder' enerzijds 
en 'socialist' anderzijds, is weinig 
overtuigend. 

HENNY BUITING 

is als historicus verbonden aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
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Functies van het hoger onderwijs 

Studentenbezetting in Mexico 

Het dak van het 
onderwijshuis 

Het acute tekort aan leerkrachten 
in het primair onderwijs en daarna 
in het voortgezet onderwijs, het 
'zwart' worden van scholen, de 
gevolgen van de invoering van de 
tweede fase en het studiehuis: de 
smeulende veenbrand in het on
derwijs laait af en toe hoog op. 
Die uitslaande branden leiden tot 
meestal kortstondige en altijd op
pervlakkige politieke aandacht. 
Goedbedoelde, maar wemrg 
doordachte paniekmaatregelen 
zijn daarvan vaak het gevolg. Voor
spelbaar is dat binnenkort ook het 
hoger onderwijs aan de beurt is 
voor een dergelijke politieke be
zorgdheid, om vergelijkbare rede
nen als eerder het basis- en voort
gezet onderwijs: gebrek aan ge
kwalificeerde docenten, en een 
sterk van samenstelling verande
rende instroom, vooral in de 
Randstad. Door de samenstelling 
van de komende cohorten school
verlaters zal het H B o zich daar 
binnenkort geconfronteerd zien 
met een hoog percentage alloch
tone instromers en de universitei
ten voorlopig waarschijnlijk met 
een daling in de studentenaantal
len. 

Nederland wil naar een 'ken
niseconomie'. Dat wordt be
schouwd als onze voornaamste 
economische troefkaart in de ko
mende tijd. Reden genoeg, zou je 
denken, om dan eens goed naar 
het onderwijs te kijken als de plek 
waar kennis wordt overgedragen, 
het verwerven van en omgaan met 
nieuwe kennis wordt aangeleerd 
('leren leren'), en nieuwe kennis 
wordt gegenereerd. Waar komt 

die nieuwe kennisproductie van
daan? Toch minstens voor een dee! 
van het hoger onderwijs. Moeten 
we dat dan niet koesteren als de 
kip met de gouden eieren? Moe
ten we die kip niet zo gezond 
mogelijk houden, en aan de leg? 

Gezond betekent niet per se: 
alleen maar meer geld geven. Fi
nancieel gezien moeten er altijd 
keuzen worden gemaakt, zelfs bij 
miljardenmeevallers. En het is 
heel wel verdedigbaar dat de fun
damenten en de benedenverdie
pingen van ons onderwijshuis als 
eerste in aanmerking komen voor 
meer geld. Geld lost niet alles 
op, maar goede onderwijsmidde
len, vernieuwende onderwijsme
thoden, betere werkomstandig
heden, betere lerarenopleidingen 
kosten meer dan er nu aan uitge
geven wordt. Financieel gezien is 
het ook zeer verdedigbaar dat er 
voorrang gegeven wordt aan on
derdelen van de zorgsector - met 
name aan zorg voor oudere men
sen die om gezondheidsredenen 
niet meer thuis kunnen wonen. 
Maar als de fmanciele prioriteiten 
wellicht terecht ergens anders lig
gen, ontslaat dat de overheid en de 
politiek nog niet van de plicht om 
een visie te hebben op waar het 
heen moet met het hoger onder
wijs. Om consistente opvattingen 
te ontwikkelen over wat de cultu
rele en de maatschappelijke bete
kenis van dit dak van het onder
wijshuis is of zou moeten zijn, en 
wat dat betekent voor de verant
woordelijkheden van de overheid. 
Pas dan kan op een zinvolle manier 
worden gepraat over vraagstukken 
van bekostiging, van kwaliteitsbe
moeienis, van marktwerking. 

Er heeft lang, veel te lang, een 
ambivalente houding bestaan -
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zeker in PvdA-kringen - tegen
over het hoger onderwijs. Daar 
werd immers de elite opgeleid, en 
dat was in sociaal-democratische 
verhoudingen een verdacht be
grip. Eigenlijk moest je het hoger 
onderwijs maar zo hard mogelijk 
behandelen: de verwende jongens 
en meisjes van de samenleving 
moesten niet zeuren, want die 
hadden het a! luxe genoeg. Oat het 
hager onderwijs een buitenge
woon sterke rol kan vervullen - en 
de afgelopen so jaar ookheeft ver
vuld - in maatschappelijke eman
cipatieprocessen, en dat juist cul
turele en intellectuele elites be
langrijk zijn voor de kwaliteit van 
een samenleving die niet willeven 
bij brood aileen, dat is allemaal 
slechts langzaam doorgedrongen. 
En vlak onder de oppervlakte slui
mert nog steeds de gevoelsmatige 
afweerreactie, zeker tegen univer
siteiten: acadernici verdienen in 
hun beroepsleven vaak meer dan 
lager opgeleiden, en dat maakt het 
per definitie verdacht om op de 
hand van het acadernisch onder
wijs te zijn. Die reactie vertaalt 
zich in een narrig soort argwaan 
ten opzichte van claims uit het 
hager onderwijs, of ze nu van stu
denten, van docenten, van onder
zoekers of van bestuurders ko-
men. 

Functies van bet honer onderwijs 
Nu staan er, zoals gezegd, forse 
problemen voor de deur, groten
deels om dezelfde redenen als in 
het basis- en voortgezet onder
wijs: het docentencorps vergrijst, 
het kost moeite om aan nieuw per
soneel te komen, en de multi
etnische samenleving stelt het on
derwijs voor problemen waarmee 
we in Nederland nog nauwelijks 

ervaring hebben. Het gaat de ko
mende jaren ook met het hoger 
onderwijs niet vanzelf goed. En de 
politiek zal zich dus helderder 
stand pun ten moeten vormen over 
de econornische, maatschappe
lijke en culturele functie die zij 
ziet voor hogescholen en universi
teiten. En over de vraag hoe zij die 
functies kunnen blijven vervullen. 

Economisch: om in de kenniseco
nornie vooraanstaand te worden 
en te blijven, is een goed opge
leide bevolking en voldoende 
hoogwaardig fundamenteel en 
toegepast onderzoek nodig. On
derzoek vindt voor een dee! ook 
elders plaats dan aan de universi
teiten, maar wei altijd gevoed 
door wat er aan de universiteiten 
gebeurt. Het wordt gevoed door 
fundamenteel onderzoek, dat niet 
onrniddellijk in markttermen ren
dabel is, maar wei vee! geld kost. 
Het geschiedt door onderzoekers 
die aan de universiteiten zijn op
geleid, en dat wordt steeds moei
lijker - zie de huidige discussie 
rond de aio's. Studenten en toe
komstige onderzoekers, en de in
stituties waar zij worden opgeleid, 
investeren niet aileen in hun eigen 
toekomst maar ook in de toe
komst van de N ederlandse econo
rnie. Het gaat dus niet aan om te 
zeggen dat ze daarvoor maar zelf 
de kostprijs moeten betalen. 
Waarmee overigens ook niet ge
zegd is dat de overheid als enige 
andere financieringsbron moet 
worden aangesproken . Een gro
tere bijdrage vanuit de betrokken 
economische sectoren zelf zou 
rninstens evenzeer voor de hand 
liggen. En voor industrielen op 
terrnijn wellicht een rendabeler 
optie dan de beurs. 

Maatschappelijk: niets heeft in de 

afgelopen halve eeuw een meer 
emanciperend effect gehad dan het 
hager onderwijs. Met de massale 
toestroom naar de universiteiten 
in de jaren '6o en '7o werden alle 
klassegebonden opleidingsgren
zen doorbroken . Voor hele gene
raties 'eerste studeerders' heeft 
het hager onderwijs daarmee ook 
een doorbraak in maatschappelijke 
kansen betekend; het huidige kabi
net is een goed voorbeeld van die 
sociale mobiliteit. Met enige ver
traging zou hetzelfde kunnen wor
den gezegd over de maatschappe
lijke emancipatie van vrouwen. Is 
men zich ervan bewust dat er nu 
een hele categorie 'nieuwe Neder
landers' voor de poort staat voor 
wie een dergelijke sociale emanci
patie even belangrijk is? En dat het 
belang van de samenleving en dat 
van de betrokken individuen daar
bij parallelloopt? Vanuit het oog
punt van de veelbepleite integra
tie: niets bevordert zozeer de inte
gratie in een nieuwe sociaal-cultu
rele context als de mogelijkheid 
tot gewaardeerde deelname daar
aan. Maar bovendien: er wordt de 
komende tien jaar een enorm te
kort aan hoger opgeleiden ver
wacht, aan mensen die de fakkel 
kunnen overnemen als de baby
boomers massaal de arbeidsmarkt 
verlaten. In dat Iicht kunnen wij 
ons eenvoudigweg geen verspil
ling van talent veroorloven, en dat 
doen wij wel als wij ons hoger on
derwijs niet beter inrichten op de 
nieuwe multi-etnische samenle
ving. En ook dat zal alweer niet 
vanzelf gaan, en niet zonder extra 
geld. Marktconforme voorwaar
den bieden hier geen uitweg, en 
'toegankelijkheid' is een te sim
pele vertaling van wat er moet ge
be\rren. 
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Cultureel: universiteiten zijn al 
eeuwenlang naast onderwijs- en 
onderzoeksinstituties ook de 
hoedsters van cultureel erfgoed, 
materieel in de vorm van opge
bouwde bibliotheken, intellectu
eel door de vorming van vooraan
staande wetenschappers in vaak 
kleine en kwetsbare vakgebieden. 
Wij geven in Nederland vele mil
joenen uit aan de instandhouding 
van monumenten, van museaal 
erfgoed, inmiddels ook van land
schappelijk erfgoed, maar de 
overheid lijkt laconieker te zijn ten 
opzichte van ons wetenschappe
lijke erfgoed en de rol die univer
siteiten in dat opzicht vervullen. 
Wetenschapsgebieden die slecht 
scoren in termen van markt
waarde - zowel wat de aantallen 
studenten betreft als wat de 'ver
handelbare' opbrengst betreft -
staan sterk onder druk; universi-

Onder de vulkaan 
De onderwijscrisis 
van Mexico 

Het is eind 1999 en ik ben voor 
een conferentie over mondialise
ring terug in Mexico: hetland dat 
ik tussen 1992 en 1995 viermaal 
langdurig bezocht voor onder
zoek naar 's lands milieupolitiek 
en de invloed van economische in
tegratie met de v s. 

Mexico moderniseert snel, zo 
blijkt al direct op het vliegveld van 
Mexico Stad. Knullige uitstallin
gen hebben plaatsgemaakt voor 
glossy winkeltjes die nauwelijks 
onderdoen voor die op vliegvel
den in Europa en de Verenigde 

teiten die toevallig veel van dat 
soort kwetsbare vakgebieden in 
huis hebben, krijgen niet de extra 
ruimte om die te beschermen. 
Als daarvoor geen gezamenlijke 
maatschappelijke verantwoorde
lijkheid wordt gevoeld, zullen zij 
op afzienbare termijn onder de 
druk van 'bedrijfseconomische' 
motieven verdwijnen. Er zullen 
geen nieuwe wetenschappers in 
worden opgeleid, de bibliotheken 
zullen niet meer worden bijge
houden, er zal niet meer over 
worden gepubliceerd. In een land 
waar de individuele rijkdom zo 
groot is dat men vaak niet meer 
weet waar na het tweede huis, de 
tweede auto, de boot en de verre 
vakanties het geld aan uit te geven, 
zou dat een beschamend vertoon 
van culturele armoede zijn. 

Pas als je vanuit het perspectief 
van die drie functies hebt gekeken 

Staten. Dezelfde waren, dezelfde 
reclames; aileen aan het personeel 
is te zien dat je in Latijns Am erika 
bent. Ook de aankomsthal en dou
ane zijn verbouwd en opgepoetst. 
De nieuwe entree van deze stad 
met haar minstens 2o miljoen in
woners aan de voet van de vulkaan 
Popocatepetl maakt indruk. 

Het zou me gezien mijn nieuwe 
eerste impressie misschien moe
ten verbazen dat ik kort na aan
komst te horen krijg dat Mexico 
zich in een 'zeer ernstige crisis
situatie' bevindt. Ik kan me echter 
niet anders herinneren dan dat ik 
ieder bezoek opnieuw mensen 
sprak die vertelden dat de Mexi
caanse economie en politiek zich 
nu op een dieptepunt bevonden, 

naar het hoger onderwijs in Ne
derland, kun je weloverwogen en 
consistente beslissingen nemen 
over wat er moet gebeuren om te 
voorkomen dat ook in deze sector 
van het onderwijs binnenkort 
grote problemen ontstaan. Een 
pro-actieve aanpak daarvan vraagt 
een gedifferentieerde benadering; 
de huidige discussies over frnan
ciering en stelselwijziging worden 
veel te eenzijdig en generiek ge
voerd. Dat maakt de uitkomsten 
ervan kwetsbaar voor korte-ter
mijn politieke afwegingen, voor 
ambtelijk hobbyisme en sturing 
vanuit het lobbycircuit. Gm eco
nomische, maatschappelijke en 
culturele redenen is daar op de iets 
langere termijn niemand mee ge
diend. 

GREETJE VAN DEN BERGH 

Lid redactieraad s &..o 

dat de sociale spanningen onhoud
baar waren en dat de milieu
toestand rampzalig was. Na een 
oppervlakkige analyse van de afge
lopen jaren, waarin oppositie
partijen meer speelruimte hebben 
gekregen en er na de peso-crisis 
weer enige economische groei 
heeft plaatsgevonden, zouden 
deze noodkreten makkelijk als pa
thologisch kunnen worden afge
daan . Maar helaas is het ingewik
kelder. 

Een uit de hand gelopen 
studentenbezetting 

Tegenover enkele positieve ont
wikkelingen in de Mexicaanse po
litiek en economie staan ook nega
tieve, zoals in de agrarische sector. 
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De meest in het oog springende 
crisis op het moment van mijn be
zoek betrof die in het hoger on
derwijs: de Nationale Autonome 
Universiteit van Mexico (uNAM) 

was al maandenlang gesloten als 
gevolg van een bezetting door stu
denten. Deze in Mexico Stad ge
vestigde staatsuniversiteit is de 
grootste van heel Latijns Amerika, 
en de campus is bijna een stad op 
zichzelf. Naast studenten wordt er 
les gegeven aan 'prep-studenten', 
vergelijkbaar met scholieren van 
de bovenbouw van de middelbare 
school. Door de bezetting kregen 
de studenten van de uNA M geen 
onderwijs en het onderzoek lag 
volledig stil. lnmiddels is op 6 fe
bruari door politie en Ieger een 
vreedzaam einde gemaakt aan de 
bezetting die bijna een jaar 
duurde, maar daarmee zijn de 
problemen nog niet opgelost. 

De directe aanleiding van de 
bezetting van de u N AM was de 
voorgestelde invoering van colle
gegeld van 3 oo gulden per jaar in 
plaats van de voorheen symboli
sche bijdrage van 5 cent. De laat
ste jaren zijn de overheidsbudget
ten voor hoger onderwijs in de 
knel gekomen en tussen 1994 en 
1999 halveerde de subsidiering 
per student. Het plan voor colle
gegeldverhoging vloeit voort uit 
de aanbeveling van de Wereldbank 
aan Latijns Amerikaanse regerin
gen om het basisonderwijs priori
teit te geven en het collegegeld op 
te trekken tot 3 o pro cent van de 
kosten. In Mexico maakte het 

· einde van gratis universitair on
derwijs vee! protesten los. Verder 
bestond er onder studenten on
vrede over de invoering van een 
universitair toelatingsexamen, en 
over het dalend aantal beschikbare 

studieplaatsen voor een groeiend 
aantal schoolverlaters. Voor de 
meeste jonge Mexicanen zijn de 
private universiteiten onbetaal
baar en vormt de uNA M, afgezien 
van enkele kleine rijksuniversitei
ten, de enige mogelijkheid voor 
hoger onderwijs. Aangezien voor 
vee! vakgebieden in Mexico geen 
MBO en HBO bestaat is universi
tair onderwijs een must om verder 
te komen in het Ieven. 

Volgens een docente van de 
uNA M was de studentenbezetting 
in de kern een klasseconflict. De 
groep bezetters was relatief klein 
(een paar duizend) en kreeg wei
rug steun van mede-studenten en 
anderen, zeker nadat het plan voor 
verplicht collegegeld na enkele 
weken van bezetting werd omge
vormd in een vrijwillige bijdrage. 
Daarop begonnen de bezetters 
nieuwe eisen te stellen, zoals de
mocratisering van het universi
teitsbestuur. Onder de radicale 
bezetters waren vee! studenten uit 
arme gezinnen, met laag opge
leide ouders, voor wie het nieuwe 
beleid van de uNA M bedreigend 
is. Bij deze studenten heerst een 
sterk nihilisme: zij zijn kort voor 
of na de schuldencrisis van I 98 2 
geboren en hebben door een reeks 
economische crises en rigoureus 
liberaliseringsbeleid weinig an
ders meegemaakt dan bezuinigin
gen, stijgende prijzen en groei
ende werkloosheid. Ondanks aile 
ellende bleef onveranderd de
zelfde partij, de PRI (Partij van 
de Gei:nstitutionaliseerde Revolu
tie), aan de macht. Anders dan de 
protesterende Mexicaanse stu
denten uit de jaren zestig en ze
ventig, die ook geen vertrouwen 
hadden in het systeem, ontbreekt 
het de nieuwe studentenbeweging 

aan hoop op verandering. Niet een 
kritische, maar een anti-politieke 
houding overheerst. 

Er zijn verschillende verklarin
gen voor de extreem lange duur 
van de bezetting van de uNA M. In 
ieder geval waren de aanstaande 
verkiezingen een complicerende 
factor: een foute zet zou ver
gaande politieke consequenties 
kunnen hebben. Daarbij kregen 
universiteitsbestuurders, politici 
en hoge ambtenaren geen grip op 
de radicale studenten, die elkaar 
zwoeren op geen enkele wijze af
stand te doen van hun eisen, en die 
elke dag andere vertegenwoordi
gers naar de onderhandelingstafel 
stuurden zodat geen vertrouwens
relatie zou worden opgebouwd 
met de 'tegenpartij' . Er waren 
zelfs aanwijzingen van banden tus
sen de radicale studentenbewe
ging, straatbendes en criminele 
(drugs-)netwerken, wiens !eden 
in dezelfde armoedige wijken 
wonen. De beslissing het Ieger in 
te zetten om de bezetting te bre
ken werd bovendien uitgesteld uit 
angst voor een nationaal trauma: 
het bloedbad van Tlatelolco. Op 
het aldus genoemde plein in 
Mexico Stad kwamen in I 968 
enkele honderden studenten om 
het Ieven toen het Ieger hardhan
dig een grote studentenbetoging 
beeindigde. 

Mexico en de kenniseconomie 
In het land waar het politieke 
complot en de complot-theorie 
lijken te zijn uitgevonden ging ten 
tijde van de bezetting natuurlijk 
ook het gerucht dat de regering 
het conflict doelbewust zou culti
veren. Als de situatie maar langge
noeg duurde en iedereen murw 
werd zou er vanzelf voldoende 
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draagvlak ontstaan voor een 
grootscheepse hervorming of 
wellicht zelfs voor opheffmg van 
de UNAM. Alhoewel velen onge
rust zijn over de invulling die de 
P R 1 hieraan wil geven is het duide
lijk dat een herstructurering nodig 
is. De UNAM is een vrijwel onbe
stuurbaar moloch met veel struc
turele problemen, die om een 
grondige aanpak vragen. Nog be
langrijker is dat Mexico 's hoger 
onderwijs onvoldoende is toege
sneden op de arbeidsmarkt en de 
geambieerde snelle industrialise
ring. Tussen het lager voortgezet 
onderwijs en universitaire studies 
gaapt een gat. Vooral in de techni
sche richtingen zijn de opleidin
gen te weinig toegepast, en dat 
terwijl de Oost-Aziatische erva
ring juist leert dat deze een sleutel 
vormen voor het succes van op
komende econornieen. 

Deze zomer kiest Mexico een 
nieuwe president, en de kans dat 
de PRI na ruim 70 jaar van haar 
troon wordt gestoten is, aile poli
tieke spanningen en democratise
ringsprocessen ten spijt, beperkt. 
De nieuwe president zal met een 
structurele oplossing moeten 
komen voor de grootste univer
siteit van Latijns Amerika en 
voor het zieltogende Mexicaanse 
hoger onderwijs in het algemeen. 
Wil de Mexicaanse neoliberale 
strategie voor econornische groei 
enige kans van slagen hebben dan 
zal de overheid met een heldere 
visie moeten gaan investeren in 
het hoger onderwijs. En er is 
haast geboden want een omvang
rijke nieuwe generatie Mexicanen 
staat te dringen om kansen op 
deelname aan de modernisering 
van hun land. Goed basisonder
wijs is onrnisbaar, maar tegelijker-

tijd zal het vervolgonderwijs moe
ten verbeteren en breed toeganke
lijk moeten zijn. Zo niet, dan zal 
de bestaande tweedeling verder 
vergroot worden en zal dit, afge
zien van aile maatschappelijke 
gevolgen, ten koste gaan van 
Mexico's toekomstige positie op 
de wereldmarkt, waar kennis 
meer en meer bepalend is voor 
succes. Volgens dit pessimistische 
scenario blijft Mexico ook figuur
lijk under the vulcano gesitueerd. 
Om de Mexicaanse modernise
ring verder te Iaten reiken dan de 
kleine kosmopolitische elite die 
de clientele van de vliegveld
winkels vormt zal onderwijs op 
aile niveaus prioriteit moeten 
krijgen. 

BARBARA HOGENBOOM 

Medewerker Wiardi Beckman 

Stichtina 
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De Europese lente begon met de top van Lissabon. Als nationale war

mine up kregen wij in deN RC een opiniestuk van Wim Kok en Anne
marie Jorritsma voorgeschoteld. De Nederlandse weg naar de top 
blijkt bezaaid met platitudes. De NRC lukt het om er een zin uit te 
ha:Ien, die 'fit to print' is: Internet is het bloedvatenstelsel van de ken
nissamenleving. Maar in werkelijkheid schrijven de auteurs: 'Dit hoog
waardige electronische communicatienetwerk kan worden beschouwd 
als het bloedvatenstelsel van de kennissamenleving, met informatie als 
bouwstoffen, die het netwerk verspreidt'. Welterusten. 

In diezelfde NRC, waarin het paarse duo belooft het Nederlandse 
volk van de wieg tot het graf tot Internet te dwingen, staat ook het la
conieke bericht: 'Derde beursflop Internetbedrijf'. Waar de beurs de 
gekte overwonnen lijkt te hebben, stookt onze regering het 'vulkani
sche' vuurtje verder aan. Want leefden wij volgens onze partijleider 
niet op een vulkaan? Nee, natuurlijk niet, zo antwoordde hij op be
zorgde Kamervragen over zijn interview aan het slot van de bundel 
'Hedendaagse kapitalisme'. Zijn woorden hadden geenszins de bedoe
ling om de burger van zijn welverdiende slaap te beroven. 

Diezelfde NRC vertelt ons ook, dat het uitzendbedrijf Content met 
justitie een schikking heeft getroffen van 3, 2 5 rniljoen gulden in ver
band met handel in voorkennis. Slimmere bedrijven organiseren voor
kenniswinst door het toekennen van opties aan de bedrijfsleiding. Die 
hoeft maar een fusie of reorganisatie aan te kondigen om zich te scharen 
in de reeks van rijken, die geen solidariteit meer behoeven voor de so
dale zekerheid. Aanvankelijk heette dat nog 'exhibitionistische zelfver
rijking'. Maar nu het fenomeen gedemocratiseerd is naar het bovenste 
centiel van de vermogensverdeling, is de rust weergekeerd. Want, 'wat 
iedereen doet, moet een moderne middenpartij nu eenmaal als gege
ven aannemen'. 

Nog een keer deN RC van die willekeurige zelfde dag. Staatssecreta
ris Hoogervorst beschrijft privatisering in de praktijk. Het GAK, gefi
nancierd met collectieve middelen, verkoopt voor 3 6 rniljoen gulden 
zijn automatiseringsdochter As z aan de gelieerde private stichting G A K 
Holding. Deze stichting onder lei ding van de links-liberaal H. J. Vonhoff 
(altijd al in voor Paars) ontvangt vervolgens 400 miljoen voor ASZ van 
het automatiseringsbedrijf PinkRoccade. (Toevallig is de eerste toe
zichthouder op het G A Kook president-cornmissaris van PinkRoccade). 
De particuliere Vonhoff-stichting beheert op die manier intussen an
derhalf rniljard gulden. Hoogervorst (v v o) stelt vast, dater geen grond 
bestaat om enig bedrag terug te vorderen. 

Zo hebben ook de verbruikers van energie en water bij N u oN geen 
grond om de Vitesse-miljoenen terug te vorderen. Want het is allemaal 
innovatie. Je abonneert je toch gewoon op water, zoals je dat ook doet 
met Internet en met een seizoenkaart? Alles komt uit dezelfde kraan. 

Intussen heb ik in deN RC van die dag een naam gemist: Bram Peper. 
Als bet over de integriteit van onze samenleving gaat kunnen wij dus 
weer gaan slapen. 

De 
avondkrant 

van 
woensdag 
2 2 maart 

THIJS WOLTGENS 

Voorzitter redactieraad s &..o 



vlnr Labourleider Clement Attlee, voorzitter van de Duitse SPD Erich Ollenhauer en Willem Drees op I oktober 1954, 
de laatste dag van de Labour Party Coriference in Scarborough 
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DREES-LEZING 2000 

DeDerdeWeg 
voorbij 

Zover ik me kan herinne-
ren, heb ik mijn hele poli
tieke Ieven derde wegen 
bewandeld. In mijn jonge 
jaren was de regering Att
lee aan de macht. Uit een 
van de eerdere beleidsstuk
ken van de toenmalige mi
nister van Buitenlandse 
Zaken, Ernest Bevin, blijkt 
dat de regering een derde 
weg, of op zijn minst mid
denweg, aanhield tussen 
het kapitalisme van de Ver
enigde Staten, dat hij be
schreef als 'red in tooth and 
claw', en de totalitaire dic
tatuur van de Sovjetunie. 

DAVID MARQUAND 

reden dan ook dee! uit
maakt van de Britse poli
tieke cultuur, en datal eeu
wenlang. 

De verdienste van Blair's derde weg is dat het een 

nieuwe anti-conservatieve alliantie, dwars door 

het sociale spectrum heen, hegt weten te smeden. 

Binnen de 
Blair wordt het 

regering 
concept 

mijns inziens in meer 
functionele zin gebruikt. 
Wat er van deze regering 
ook te zeggen valt, een ding 
is duidelijk. Tony Blair als 
Ieider van de Labour Party, 
of zo u wilt van New Labour, 

is verrassend succesvol ge
bleken in het smeden van 
een nieuwe sociale coalitie. 
Die bezorgde Centrum-

Tegelijk schiet de derde weg als nieuw sociaal

democratisch antwoord op de maatschappelijke 
traniformatie uiteindelijk tekort. Er zal een 

alternatiif moderniseringsproject gevonden 

moeten worden, gebaseerd op 'stakeholder-

kapitalisme' en de notie van een publiek domein, 

die de aloude spanning tussen kapitalisme en 

democratie moet verzoenen. Dat is de eigenlijke 

taak van de sociaal-democratie. 

In het begin van de jaren vijftig werd ik meege
sleept door de welsprekendheid en passie van 
Aneurin Bevan, de charismatische Ieider van de lin
ker vleugel binnen Labour. Hij bood het idee van een 
'derde macht' tussen het communisme in Rusland 
en het Amerikaanse kapitalisme. Later in de vijftiger 
jaren werd ik in vervoering gebracht door Hugh 
Gaitskell en Tony Crosland, de bekendste sociaal
democratische revisionisten van die tijd. Ook ik zag 
mezelf als een revisionist, hoewel we dat woord niet 
gebruikten voor zover ik me kan herinneren. Wij 
boden, of dat dachten we tenminste, een derde weg 
tussen het fundamentalistische socialisme van Oud 
Links en het klassegebonden, bekrompen conserva
tisme van de Tories. 

Dus het idee van een derde weg is helemaal niet 
zo nieuw. Sterker nog: het is mij, geloof ik, gelukt de 
oorsprong ervan bloot te leggen terwijl ik onder
zoek deed naar een totaal ander onderwerp. Ik ont
dekte dat de grote filosoof van de Church if England, 
de zogenaamde 'judicious Hooker', die in de zeven
tiende eeuw grote bekendheid verwierf, een warm 
pleitbezorger was van het Anglicanisme als via media 

tussen Geneve en Rome. Dus het is heel wei moge
lijk dat de notie van een derde weg om wat voor 

Links of in ieder geval de 
anti-conservatieve krachten in Groot-Brittannie de 
meest overtuigende verkiezingsoverwinning sinds 
1906. Blair is direct na zijn aantreden als Labourlei
der deze alliantie zorgvuldig gaan versterken, die 
zich uitstrekt over het hele sociale spectrum, van de 
berooide bevolking uit de binnensteden tot de wel
gestelden uit de voorsteden. En de uitslag van de 
verkiezingen in 1997 toont aan dat hij daarin glans
rijk is geslaagd. 

Een belangrijke reden waarom de retorica van de 
derde weg zoveel mensen aanspreekt, is ongetwij
feld gelegen in het feit dat het poogt dit zeer diverse 
en heterogeen samengestelde verbond bijeen te 
houden. Het discours beoogt de winnaars onder het 
neo-liberale bewind van Mrs. Thatcher en John 
Major het vertrouwen te geven dat New Labour 
geen afbreuk zal doen aan hun gewin; dat de verwor
venheden van het vorige bewind, zoals dit electoraal 
gezien zo belangrijke dee! van de Blair-achterban ze 
ervaart, bij haar in goede handen zijn. De politieke 
functie van de term 'derde weg' mag niet onder
schat worden, en ik vind het niet overdreven cynisch 
deze kanttekening te plaatsen. 

Welke betekenis kent New Labour nu zelf toe 
aan de derde weg, behalve die van politiek bindmid-
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del? Zoals ieder politiek thema wordt het door ver
schillende mensen verschillend gei"nterpreteerd. 
Blair zelf heeft de term bij verschillende gelegenhe
den anders gebruikt en anderen die zich tot 'derde 
weg-adepten' rekenen, geven er weer een andere 
uitleg aan. Het is zeker geen eenduidige ideologie of 
intellectueel standaardpakket waarover brede con
sensus bestaat. Daarvoor is het te weinig concreet en 
eenduidig. Dit maakt dat het weliswaar veel moei
lijker te doorgronden is, maar dat het in sommige 
opzichten ook vee! interessanter en wellicht ook 
veelbelovender is. 

Toch zien we in het derdeweg-gedachtengoed 
dat zich de afgelopen drie of vier jaar heeft verspreid 
ook enkele heldere en gemeenschappelijke thema's. 
De eerste opvatting waarover onder het gros van de 
derdeweg-adepten geen verschil van mening lijkt te 
bestaan is dat globalisering een onvermijdelijke en 
steeds sneller op ons afkomende realiteit is. Bij een 
van zijn eerste publieke optredens in Malmo, kort 
nadathij premier was geworden, vertelde Tony Blair 
de verzamelde !eiders van socialistische partijen in 
Europa dat de wereld 'een revolutie van verande
ring' doormaakte . 'Nieuw, nieuw, nieuw', riep hij 
uit, 'alles is nieuw'. 

De revolutie waarop hij doelde is onweerstaan
baar en onontkoombaar, en het is sentimenteel ge
mijmer om daar anders over te denken. De enige ra
tionele koers voor een politieke partij die richting 
wil geven aan deze revolutie is om dee! te hebben aan 
de globalisering die de wereld in sneltreinvaart een 
ander aanzien geeft en voorlopig nog wei even voort 
zal duren . 

Hieruit volgt opvatting nummer twee. Om 
Blairs eigen woorden te gebruiken: in deze bijzon
dere, revolutionaire wereld is nog altijd plaats voor 
traditionele sociaal-democratische waarden. Maar 
deze waarden kunnen niet Ianger in de praktijk wor
den gebracht op basis van traditionele sociaal-demo
cratische doctrines. Het onderscheid dat Blair aan
brengt tussen waarden en doctrines is opvallend. 
Waarden blijven, maar doctrines moeten worden 
aangepast. In de praktijk betekent dit dat de dichoto
mie van rechts neo-liberalisme en linkse sociaal
democratie, die de Britse politiek in de jaren tachtig 
structureerde, moet worden overstegen door een 
nieuwe benadering waarin elementen van beide ide
ologieen zijn verwerkt, maar die in essentie nieuw 
is. Blair zegt vaak dat hij niet aileen de sterke pun ten 
van het neo-liberalisme uit de tachtiger jaren en de 
sociaal-democratie uit de jaren zestig en zeventig 

probeert te verenigen, maar dat hij een nieuw pad 
zoekt. Maar dat nieuwe pad moet wei duidelijk her
kenbare neo-liberale en sociaal-democratische spo
ren vertonen. 

Wat zien we nu terug van dit alles? Bij het beant
woorden van deze vraag beperk ik me tot Groot
Brittannie. Dat doe ik omdat de derde weg in be
langrijke mate een op de Britse situatie geent con
cept is, hoewel de term ook elders in E~ropa wordt 
gebezigd. De eerste implicatie waar derdeweg
adepten zelf de aandacht op vestigen, is dat gelijke 
uitkomsten, volgens hen de centrale doelstelling van 
de traditionele sociaal-democratie, niet Ianger haal
baar, realistisch of zelfs wenselijk is. Hedendaagse 
socialisten moeten zich richten op gelijke kansen.ln 
hun belangwekkende, gemeenschappelijke verkla
ring, zeggen Tony Blair en Gerhard Schroder, en ik 
citeer: 'Het bevorderen van sociale rechtvaardig
heid werd soms verward met de eis tot gelijk ver
deelde welvaart. Dit heeft ertoe geleid dat het be
lang van het belonen van inzet en verantwoordelijk
heidsbesef werd verwaarloosd en dat de sociaal-de
mocratie werd geassocieerd met eenvormigheid en 
middelmatigheid.' 

Het zal u niet verbazen dat veel socialisten hierop 
bijzonder verontwaardigd hebben gereageerd. Som
migen, zoals veteraan ex-communist en historicus 
Eric Hobsbawm, beschuldigden Tony Blair 
'Thatcher in drag' te zijn. Ik ben het hier niet mee 
eens. Ik denk dater een belangrijk verschil is tussen 
Blair's derde weg van gelijke kansen en de ideologie 
die ten grondslag lag aan het beleid van Thatcher. De 
Thatcher-volgelingen waren voorstander van een in 
omvang beperkte doch zeer machtige en ook zeer 
dominante staat. In hun ogen was het de rol van de 
regering om obstakels voor vrije marktwerking weg 
te nemen. Dat was een zeer belangrijke rol die tot 
een concentratie van macht in het beleidscentrum 
leidde, maar het was tegelijkertijd een minimalisti
sche rol. lndividuele bedrijven en individuele eco
nomische spelers moesten vervolgens zelf maar zien 
hoe ze hun eigen plek konden veroveren op de 
markt, die inmiddels een mondiaal karakter heeft. 

De visie van New Labour wijkt hier in belang
rijke mate sterk van af. New Labour gelooft ook in 
de vrije markt. Daarom houdt het zo koppig vast aan 
deregulering van de door de regering Thatcher na
gelaten arbeidsmarkt. Maar het streeft ook naar een 
actieve staat om gelijke kansen en internationale 
concurrentie te bevorderen, hoofdzakelijk door in-
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vesteringen in menselijk kapitaal en door het om
bouwen van de oude verzorgingsstaat in wat wei 
wordt aangeduid als een worifare state . 

Een tweede implicatie die voortvloeit uit de 
Derde Weg is dat de notie alsof er kapitalisme inver
schillende gedaanten zou bestaan - met name het 
Rijnlandse model van stakeholder-kapitalisme en het 
Angelsaksische shareholder-mode!, waartussen een 
keuze mogelijk zou zijn - niet Ianger te verdedigen 
is, zover het dat ooit a! was. Globalisering heeft het 
Rijnlandse model achterhaald. De enige praktisch 
bruikbare variant van ka-

duid als Old Labour. De echte verschillen tussen 
Hugh Gaitskell en Aneurin Bevan of tussen James 
Callaghan en Tony Benn, of tussen John Smith en 
Michael Foot blijven gemakshalve onvermeld. Dit is 
niet alleen historisch gezien onjuist, het doet ook 
onrecht aan de pre-Blair revisionistische stroming 
binnen de sociaal-democratie, gedurende de afgelo
pen vijftig jaar de belangrijkste tegenhanger van het 
oud-linkse fundamentalistische socialisme. Deze 
episode uit de geschiedenis van de Labour-partij is 
innllddels goeddeels vergeten. 

pitalisme 'in the real world' 
is de Angelsaksische va
riant. Sociaal-democraten 
moeten dat model als gege
ven uitgangspunt hanteren 
bij het maken van beleid. 
Hieruit volgt dat belastin
gen laag moeten blijven en 
overheidsuitgaven beperkt 

Voor traditionele sociaal-democraten 
De derde weg geeft ook 

een verkeerde voorstelling 
van de ware aard van het 
egalitarisme dat de kern 
vormde van de traditio
nele sociaal-democratie. 
In Groot-Brittannie is 
de meerderheid van de 
sociaal-democraten nooit 

voorstander geweest van 

was gelijkheid in essentie veel meer 

een kwestie van collectieve consumptie 

van publieke goederen dan van 

individuele consumptie van door de 

markt geleverde goederen. 

moeten worden. Volgens Blair en Schroder hebben 
de overheidsuitgaven als percentage van het natio
naal inkomen min of meer hun acceptatiegrens 
bereikt. Deregulering is het devies, gekoppeld aan 
fiscale orthodoxie. Nu zult u wellicht enigszins sne
rend zeggen dat dit een terugkeer is naar de politieke 
econornie van Gladstone aan het eind van de negen
tiende eeuw. De homogene liberale econornische 
wereldorde laat echter geen ruimte voor nationale 
voorkeuren. Regeringen die de spelregels in de 
wind slaan, worden terecht gestraft voor hun onbe
zonnenheid. En daar hebben we ons maar bij neer te 
leggen. 

Van globalisering wordt gezegd dat het centrale 
planning, nog zo 'n aan de traditionele sociaal-demo
cratie toegeschreven stokpaardje, onbruikbaar heeft 
gemaakt; en misschien ook het Keynesiaanse vraag
beleid (overigens duiden veel derde weg-adepten 
Keynesiaans beleid, ooit de spil van een eerdere 
derde weg, met het nodige sarcasme aan als 'tax and 
spend' of econornische fijnslijperij). 

Zwakten van de derde weg 

lk wil nu ingaan op de zwakke pun ten in het verhaal 
van deze 'sociale vernieuwers', als ik ze zo mag noe
men, en van hun moderniseringsproject. Allereerst 
geeft het een wei erg versimpeld beeld van de ge
schiedenis van de Britse Labour-beweging. Mensen 
die het in feite wezenlijk met elkaar oneens waren, 
worden allemaal over een kam gescheerd en aange-

equality if outcome, zo er al enige betekenis aan deze 
vreemde term kan worden toegekend. Ze was voor 
gelijke waardering, gelijke macht, gelijke toegang 
tot de voorwaarden voor een goed Ieven en indivi
duele ontplooiing. Dit gold zowel voor de zoge
naamde revisionisten, voor mensen als Gaitskell en 
Crosland, als voor de socialistische hardliners. 

Deze waarden- gelijke toegang tot de voorwaar
den voor een goed Ieven en individuele ontplooiing 
- zijn ontegenzeglijk en in belangrijke mate ver
schillend van gelijkheid van kansen. En het gros van 
de sociaal-democraten, in ieder geval in Groot-Brit
tannie, benadrukte voortdurend dat kansengelijk
heid niet genoeg was. Tawney bracht dat heel krach
tig voor het voetlicht in het interbellum. Anthony 
Crosland was niet minder overtuigend in zijn prach
tige hoek The Future if Socialism, dat dateert uit de 
jaren vijftig. Dat brengt ons bij een nog wezenlijker 
punt. Voor traditionele sociaal-democraten was ge
lijkheid in essen tie vee! meer een kwestie van collec

tieve consumptie van publieke goederen dan van indi
viduele consun1ptie van door de markt geleverde 
goederen. Om gelijke toegang tot de benodigdhe
den van menselijk welzijn te realiseren, moesten, in 
Marxistische terminologie, belangrijke publieke 
goederen worden gedecommodificeerd en aan het 
domein van de markt worden onttrokken. In de 
wachtkamer van de huisarts was iedereen gelijk: niet 
in de zin dat iedereen dezelfde behandeling kreeg, 
maar in de zin dat ze hetzelfde recht hadden op de 
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behandeling die ze nodig hadden. Maar dat was nog 
geen gelijke uitkomst, want behoeften zijn niet ge
lijk, zoals Marx maar al te goed wist. 

Om dezelfde reden was de traditionele sociaal
democratie nooit echt voorstander van een planeco
nornie, zeker niet in Groot-Brittannie. De Labour
partij won weliswaar de algemene verkiezingen in 
I 945" door de belofte van econornische planning. 
Maar na zo' n twee jaar kwam men tot de ontdekking 
dat in een economie die sterk afhankelijk was van 
buitenlandse handel en waarin de vakbonden sim
pelweg niet bereid waren tot meerjarige loonafspra
ken , het onmogelijk was zoiets als een econornisch 
plan op te stellen. Wat de Labour-regering na I 945 
feitelijk deed, was voortborduren op de retoriek van 
planning zonder de daad bij het woord te voegen . 
Aan het einde van de regeerperiode sprak men nog 
altijd over planning, maar bedoelde daarmee niet 
Ianger iets dat ook maar in de verste verte leek op 
het diri9isme dat men in I 945 nog voorstond. Nu 
werd er Keynesiaans stimuleringsbeleid mee be
dodd. In de jaren zestig publiceerde de regering 
Wilson inderdaad een nationaal plan, het enige dat 
ooit in het Verenigd Koninkrijk werd gepubliceerd. 
Maar naar aanleiding van de valutacrisis in I 966 
werd het plan verscheurd door dezelfde regering die 
het twaalf maanden eerder had bedacht. En het was 
sowieso nooit meer geweest dan een aanzet tot een 
plan. 

Een embryonaal alternatiif 
Maar belangrijker dan dit is dat de derde weg-adep
ten een aantal potentieel zeer productieve debatten 
in Groot-Brittannie buiten beschouwing Iaten die 
eind jaren tachtig, begin jaren negentig werden ge
voerd, toen de regering Thatcher zichzelf in de wie
len begon te rijden. Het begin van de tach tiger jaren 
betekende een schok voor het hele linkse spectrum 
van socialisten, sociaal-democraten en sociaal-libe
ralen. Groot-Brittannie kreeg te maken met het 
meest vergaande neo-liberale experiment waar ook 
ter wereld; uitgevoerd door een regering die vanuit 
een immense ideologische bevlogenheid alle consti
tutionele machtsrniddelen in de strijd gooide om de 
revolutie door te drukken. En Links? Oat was hope
laos gedesorienteerd. Niemand wist wat te doen en 
hoe te reageren. 

Tegen het eind van de tachtiger jaren begon zich 
toch een reactie af te tekenen. Een reeks nieuwe the
rna's diende zich aan . Een daarvan was democratise
ring en burgerschap. Dit impliceerde een radicale 

reconstructie van de Britse staat binnen een nieuw 
constitutioneel kader, met pluralistische 'checks 
and balances' om machtsrnisbruik te voorkomen . 
Een ander thema was stakeholder-kapitalisme. Was 
het mogelijk om, in de wetenschap dat kapitalisme 
de historische strijd tegen het socialisme had gewon
nen, een vorm van kapitalisme te creeren die afweek 
van het Brits-Amerikaanse model dat gebaseerd is 
op de aloude no tie van het absolute eigendomsrecht 
van bezitters om vrijelijk te beschikken over hun 
bezit? 

Nog een thema van groot potentieel belang was 
dat van het publieke domein. Hier was de opvatting 
dat er in een beschaafde samenleving een domein 
moet zijn waarin goederen niet door de markt wor
den toegewezen, en waarin een ethiek van burger
schap en dienstbaarheid heerst in plaats van de com
merciele waarden van de markt. Ik zal hier zo dade
lijk dieper op ingaan. 

Rondom deze thema's werden de vage contou
ren zichtbaar, en ik zeg met opzet 'vage', van een al
ternatief moderniseringsproject. Dit embryonale 
alternatief verschilde hemelsbreed van het Labour
isme uit het verleden; het was in dat opzicht zeker 
nieuw te noemen. Ook verschilde het van, en 
vormde een serieus tegenwicht tegen de neo-libe
rale orthodoxie van die tijd. Het was ontegenzeglijk 
modern, maar even ontegenzeglijk verschilt het van 
de derde weg van het eind van de jaren negentig. 

De retoriek van de derde weg rniskent eveneens 
de ware aard van de omslag die momenteel zichtbaar 
is in de mondiale politieke econornie. Ik wil niet te 
diep op deze discussie ingaan en me beperken tot de 
constatering dat toen Blair uitriep: 'Nieuw, nieuw, 
nieuw, alles is nieuw' , hij beter had kunnen zeggen: 
'Oud, oud, oud, alles is oud'. Want het echt opval
lende aan de transformatie die we doormaken is dat 
deze niet nieuw is. Het is zeker waar dat het getemde 
kapitalisme van de naoorlogse periode verdwenen 
is. Maar het nieuwe kapitalisme dat ervoor in de 
plaats is gekomen doet sterk denken aan het kapita
lisme dat Marx meer dan honderd jaar geleden be
schreef. Tony Crosland, de grote theoreticus van de 
revisionistische sociaal-democratie in de jaren vijftig 
zou waarschijnlijk met stomheid geslagen zijn als hij 
de huidige politiek-econornische ontwikkeling zou 
gadeslaan. Karl Marx daarentegen zou niet erg ver
rast zijn. 

Is er wei ruimte voor een alternatief? 'De derde weg 
voorbij', de titel die professor Tromp me meegaf, is 
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een zeer goede titel die duidelijk aangeeft dater een 
levensvatbaar alternatief mogelijk is. Of we zover 
komen is de vraag, maar het is de moeite van het pro
beren waard. We bevinden ons momenteel in Eu
ropa in een zeer vreemde politieke conjunctuur. 
Nog niet zo lang geleden was de sociaal-democratie 
ten dode opgeschreven door allerlei politieke com
mentatoren van rechtse en linkse signatuur. Plotse
ling beleeft het echter een revi val.lt has come back from 
the cold. Sociaal-democraten regeren in een groot 
aantal Europese Ianden. Maar voordat we ons te veel 
lof toezwaaien, moeten we ons afvragen hoe deze 
ommekeer tot stand is gekomen. Ik weet te weinig 
van continentaal-Europese politiek om hierover 
stellige uitspraken te kunnen doen, en ik ben me 
ervan bewust dat Groot-Brittannie een in veel op
zichten unieke voorgeschiedenis kent. Geen ander 
land in Europa werd blootgesteld aan een experi
ment van het soort waaraan de regering Thatcher 
haar onderdanen blootstelde. Wat ik wel weet, is dat 
het Britse volk zich langzaam maar zeker tegen de 
sociale en culturele schade begon te keren die de 
neo-liberale revolutie aanrichtte. Er ontstond een 
spontaan gevoel dat zich het best laat omschrijven als 
'hier moet een eind aan komen'. We have sot to put an 
end to this. 

New Labour-leiders zeggen vaak: 'we voerden 
campagne als New Labour en we wonnen als New 
Labour'. De waarheid is mijns inziens dat ze wonnen 
als niet-conservatieven. Een van de redenen was dat 
de Conservatieve partij uiteenviel. Maar op een die
per niveau ging het erom dat de sociale en culturele 
schade die het bewind van Thatcher en Major ver
oorzaakte niet Ianger getolereerd kon worden en 
een halt moest worden toegeroepen. Ik weet niet of 
dat ook geldt voor andere Ianden op het Europese 
continent. Ik denk niet in dezelfde mate, maar er zijn 
ongetwijfeld parallellen te trekken . 

Hoe het ook zij, wat me zorgen baart is het vol
gende. Als de herboren sociaal-democratie niet te
gemoetkomt aan het stille verlangen naar herstel van 
de sociale schade die in de jaren tachtig en begin 
jaren negentig is aangericht, bestaat het gevaar dat 
zeer verwerpelijke extreem-rechtse stromingen het 
ontstane vacuiim gaan opvullen. Vele jaren geleden, 
voor de Eerste Wereldoorlog, zei de grote Duitse 
sociaal-democratische Ieider August Bebel dat anti
semitisme het socialisme van de dommen was. Het 
was een suggestieve uitspraak. Tegenwoordig zou je 
evenwel kunnen zeggen dat religieus fundamenta
lisme en racistisch nationalisme de sociaal-democra-

tie van de dommen is. En als de impliciete belofte 
om de schade ongedaan te maken niet gestand wordt 
gedaan, bestaat de kans dat de sociaal-democratie 
van de dommen flink terrein gaat winnen. Hiervoor 
zijn in een aantal Europese Ianden al tekenen aan te 
wijzen. 

Varianten van moderniserinB 
Wat we nodig hebben, lijkt me, is een andere kijk op 
moderniteit en modernisering. De Britse aanhan
gers van de derde weg hanteren grotendeels- ik zal 
zo dadelijk een uitzondering noemen - een techno
cratische, beheersmatige visie van moderniteit en 
modernisering. Oat wil zeggen modernisering van 
hoven naar beneden. Maar een andere visie is denk
baar. Dit kan ik misschien het best illustreren met 
een vraag. Wat is moderner, organisch voedsel of ge
netisch gemodificeerd voedsel? Wie waren demo
derniseerders, de demonstranten van Seattle of de 
WTO? Natuurlijk waren ze dat allebei, maar ze hiel
den er tegenstrijdige opvattingen van moderniteit 
op na en volgden andere wegen om deze te bereiken. 
Een sociaal-democratie die verder gaat dan de derde 
weg moet dit eerst onderkennen. Het moet erken
nen dat de demonstranten van Seattle of de tegen
standers van transgene voeding geen verstokte 
fundamentalisten zijn; het is gewoon onjuist en on
eerlijk om ze af te schilderen als volgelingen van een 
ouderwets soort conservatisme. 

De spanninB tussen democratie en kapitalisme 
Daarnaast dienen sociaal-democraten die de derde 
weg achter zich willen Iaten te beseffen , en datis een 
opvatting die iedere sociaal-democraat zonder mor
ren zal accepteren, dater een onvermijdelijke span
ning bestaat tussen kapitalisme en democratie. Geen 
tegenspraak, maar een spanningsveld. Geen enkele 
democratie heeft ooit bestaan in iets anders dan een 
kapitalistische economie. Het ideaal van een socia
listische democratie is nooit gerealiseerd op deze 
aardbol. Wellicht is het mogelijk, maar het is nog 
niet gebeurd. Aile democratieen zijn gekoppeld ge
weest aan kapitalistische economieen. Maar niette
min is er een spanningsveld tussen de twee. Oat is 
eenvoudig te verklaren. De fundamentele belofte 
van democratie is ongetwijfeld gelijk burgerschap. 
Niemand heeft het recht over anderen te heersen 
zonder hun toestemming. In theorie zijn aile mensen 
gelijk. Uiteraard wordt die belofte niet overal ge
stand gedaan, maar het is wel het uitgangspunt. Maar 
in een kapitalistische markteconomie zijn belonin-
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gen per defmitie ongelijk. De spanning tussen gelijk
heid, de kern van het democratisch ideaal, en onge
lijkheid, onvermijdelijk binnen een kapitalistische 
markteconomie, moet op de een of andere manier 
worden opgelost. Of het kapitalisme moet conces
sies doen aan de democratie, of de democratie moet 
concessies doen aan het kapitalisme. Dat is immers 
de ware betekenis van de term sociaal-democratie. 
Toen de pioniers van de sociaal-democratie zichzelf 
sociaal-democraten gingen noemen, bedoelden ze 
daarmee dat politieke democratie niet genoeg was, 
dat politieke democratie als zodanig een leeg begrip 
was, dat politieke democratie een sociale en econo
mische dimensie moest krijgen om een echte demo
cratie te worden. Dat inzicht moet weer in ons be
wustzijn worden teruggebracht. 

Het volgende inzicht dat we uit eerdere debatten 
kunnen afleiden is de no tie van het publieke domein. 
Dat er in een beschaafde samenleving een domein 
moet zijn dat niet volgens de regels van de markt 
functioneert. Het publieke domein is het domein 
van burgerschap en dienstbaarheid. Het moet niet 
worden verward met de publieke sector. In Groot
Brittannie identificeerde de publieke sector zich 
v66r de privatiseringsgolf met activiteiten die niets 
van doen hadden met het publieke domein zoals ik 
dat defmieer. Omgekeerd zijn er ook activiteiten die 
niet tot de publieke sector behoren, zoals non-profit 
liefdadigheidsinstellingen, maar wei deel uitmaken 
van het publieke domein . 

Wat de scheidslijn ook moge zijn, waar het echt 
om gaat is dat het publieke domein de afgelopen 
twintig jaar is overspoeld met technieken en waar
den die er strikt genomen niet thuis horen; instru
menten en waarden die overgenomen zijn uit het 
marktdomein. Privatisering heeft hierbij een be
langrijke rol gespeeld, maar vooral het imperialisme 
van de markt is bepalend geweest. 

Ik zal niet ontkennen dat er een probleem van 
accountability bestaat. Maar om te stellen dat de dis
ciplinerende werking van het prijsmechanisme de 
enige manier is om producenten van diensten ver
antwoording te Iaten afleggen tegenover de mensen 
die de diensten afnemen, brengt gevaren met zich 
mee. Het ontwricht het publieke domein, onder
mijnt de ethiek van burgerschap en dienstbaarheid 
en ontmoedigt degenen die er deel van uitmaken. 
We moeten zoeken naar andere wegen om verant-

woordingsmechanismen te creeren in dit cruciale 
segment van het gemeenschapsleven. 

Het nieuwe paradigma van hen die de derde weg 
voorbij willen gaan is nog niet scherp genoeg gefor
muleerd en zelfs verwarrend. Ik draag daarvoor 
geen verzachtende omstandigheden aan: in een tijd 
van snelle verandering is dat onvermijdelijk. Maar ik 
wil het tenslotte wel opnemen voor de derdeweg
adepten die ik in mijn betoog heb bekritiseerd. Poli
tiek gaat over beslissingen, keuzes, gemaakt onder 
omstandigheden van druk en onzekerheid. Het gaat 
niet om intellectuele debatten, of over seminars. 
Academici houden van seminars, daar worden ze 
voor betaald. Politici moeten dingen doen. Dat re
aliseer ik me, en ik besef ook dat het vage alternatief 
dat ik hier geschetst heb nog geen kant-en-klaar be
leidspakket oplevert, dat door ministers, die snel 
moeten handelen en beslissen, kan worden toege
past. 

Dus wil ik afsluiten met een pleidooi voor een 
soort tweestapsbenadering. Accepteer de derde weg 
als het best haalbare op dit moment. Maar Iaten we 
in hemelsnaam de noodzaak van diepgaandere dis
cussies, los van de politieke waan van de dag, niet uit 
het oog verliezen. Als we niet eens nadenken over de 
vragen die ik hier heb opgeworpen, dan komen we 
nooit uit bij een coherente regeringsfilosofie die als 
alternatief voor de huidige zal kunnen dienen. 

DAVID MARQUAND 

Was in de jaren '60 en '70 voor Labour lid van het 

Laaerhuis. In 1975 volade hij Roy Jenkins als adviseur 
naar Brussel bij diens benoeminB tot voorzitter van de 

Europese Commissie. Hij was beain jaren '80 een van de 

oprichters van de SDP. Vancif 1980 was hij jarenlana 

hooaleraar Moderne Geschiedenis aan de Universiteit 

van Salford. Hij schreif onder meer de standaard

bioarcifie over Ramsey MacDonald en nadat hij weer lid 

was aeworden van Labour, het Fabian Pamphlet 'Must 
Labour win?'. Recentelijk verscheen een hernieuwde 

editie van 'The Proaressive Dilemma. From Lloyd Georae 
to Blair' . Momenteel is hij Principal van Manifield 

Colleae, Oiford. 

Vertalina: Taalcentrum vu. 

Met dank aan de StichtinB Willem Drees Lezin9, 

Den Haas 
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DeDerdeWeg 
voorbij 

Kan men een fundamentele 
kritiek op Tony Blair's 
Derde Weg formuleren, en 

Een commentaar zer juist inzicht zou geven 
in de beleidsfilosofie van 
Labour inzake belangrijke 
maatschappelijke probleop de noodzaak van een 'al-

ternatieve' visie op econo
mie en samenleving wijzen 
- en vervolgens conclude-

PAUL KALMA 
men) blijft onbesproken. 

Verder wordt de naoor-

ren dat diezelfde Derde Weg 'het best haalbare op 
dit moment is'? Of moeten we, omgekeerd, die kri
tiek nuanceren en tegelijkertijd volhouden dat het 
beleid van New Labour op dit moment achterblijft 
bij wat wenselijk en mogelijk is? 

Oat zijn de kritische vragen die David Mar
quand's Drees-lezing bij mij oproept. Ik spits die kri
tiek in dit korte commentaar toe op drie punten: 
Marquand's benadering van de Derde Weg in het al
gemeen; zijn stelling dat het hedendaagse kapita
lisme weer overeenkomst begint te vertonen met 
dat van honderd jaar gel eden; en de sterke nadruk 
die hij op het sociaal-economische beleid van Blair 
c.s.legt - terwijl andere onderdelen van de politiek 
van New Labour onbesproken blijven. 

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het met 
veel van Marquand's kritiek op (de Engelse variant 
van) de Derde Weg eens ben. Het is een verfrissende 
kritiek; verfrissend ook voor de Partij van de Ar
beid, die zich aan de ene kant graag door Clinton, 
Blair en Schroder laat complimenteren ('Third 
Way-avant-la-lettre'), maar zich aan de andere kant 
zoveel mogelijk aan het Derde Weg-debat in Europa 
onttrekt. 

De Derde Weg lijdt, om te beginnen, aan een 
overmaat aan retoriek. Het wil dolgraag een 'mo
dernistische' indruk maken en zich bij voorbaat met 
'de toekomst' identificeren. 'We don't want to turn 
one page in history, we want to write a new book' 
(TonyBlairin 1997). 'The 2Istcenturywillbeara
dical century' (Tony Blair in 1999). Oat is geen poli
tiek meer, dat is reclametaal. In het algemeen heeft 
de Derde Weg de neiging om meeslepende uitspra
ken over de verre toekomst te combineren met een 
beperkt lijstje van praktische beleidsvoornemens op 
de korte termijn. Wat daartussen zit (en wat de kie-

logse sociaal-democratie 
door de Derde Weg nogal onrechtvaardig behan
deld. Zoals Nieuw Links in Nederland indertijd een 
historisch ' rolluik' neerliet om zich van de Partij van 
de Arbeid v66r 1966 afte schermen, zo lijkt New 
Labour dat met de Labour Party van v66r 1997 te 
willen doen. De naoorlogse sociaal-democratie was 
egalitair, maar niet zo dogmatisch, om niet te zeg
gen: totalitair, als Blair c.s. willen doen geloven. Ze 
was geneigd om de rol van de staat te overschatten, 
maar heeft ( een enkele uitzondering daargelaten) de 
centrale planeconomie altijd links laten liggen en 
steeds geijverd voor een 'gemengde economie' en 
voor een 'compromis tussen kapitaal en arbeid'. Oat 
maakt de noodzaak van een complete breuk met de 
sociaal-democratische traditie zoals de Derde Weg 
die bepleit, aanzienlijk minder groot. 

En tenslotte beneemt de retoriek van de Derde 
Weg ('new', new, new'), zoals Marquand terecht 
opmerkt, het zicht op de discussies binnen de Wes
teuropese sociaal-democratie van de afgelopen tien 
a vijftien jaar - van Jacques Delors' pleidooi voor 
een internationalisering van de sociaal-democratie 
en voor een sterke 'civil society' tot de 'ecologische 
modernisering' van de Duitse SPD- en inclusief de 
discussies die in Engeland naar aanleiding van publi
katies van onder anderen Will Hutton, Ralf Dah
rendorf en David Marquand zelf zijn gevoerd . De 
Derde Weg heeft nieuwe thema's op de politieke 
agenda gezet, maar andere thema's afgevoerd -
waaronder een nieuwe verhouding tussen econo
mie, milieu en cultuur en het streven naar een 'ont
spannen arbeidsbestel' . 

De tegenspraken van de derde weg 
Toch vind ik Marquand's oordeel over de Derde 
Weg in een tweetal opzichten te hard. Marquand be-
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oordeelt Blair c. s. teveel op wat ze zeggen en te wei
nig op wat ze in de praktijk doen; en hij heeft te 
weinig oog voor de ambivalenties resp. het open ka
rakter van de Derde Weg-ideologie zelf. 

Tony Blair staat er bijvoorbeeld om bekend dat 
hij het woord 'herverdeling' (van inkomens en ver
mogens) niet graag in de mond neemt, omdat dat te
veel als 'Old Labour' klinkt. De jaarlijke begrotin
gen van de New Labour-regering lopen echter wel
degelijk uit op een zekere herverdeling ten gunste 
van de laagste inkomens. Oat dat niet van de daken 
wordt geschreeuwd, maakt het niet minder waar. 
De regering-Blair 'praat rechts en doet links' in dit 
opzicht - zoals de linkse regering aan de overzijde 

waardelijk uitgangspunt neemt, bepleit Giddens een 
'filosofisch conservatisme', dat gebaseerd is op 'a 
cautious, pragmatic approach' van moderniserings
processen. 

'In an era of ecological risk', aldus Giddens (in 
zijn hoek The Third Way), 'modernization cannot be 
purely linear and certainly cannot be equated with 
economic growth.' Om dezelfde reden kan de ont
wikkeling van de technologie 'no longer be left outs
ide the scope of democracy.' Giddens koppelt deze 
terughoudendheid aan een pleidooi voor nieuwe, zg. 
'post-materialistische' thema's in de politiek, en 
voor een zoektocht naar uitbreiding en vernieuwing 
van de democratie ('no authority without demo

van het Kanaal, die van Jos
pin, nog wei eens last heeft 
van het omgekeerde. Mar
quand wekt, met andere 
woorden, de indruk de filo
sofie van New Labour seri
euzer te nemen dan New 
Labour zelf doet. 

Bovendien is Marquand 
zich mijns inziens te weinig 

In het alaemeen heift de Derde Wea 

de nei9in9 om meeslepende uitspraken 

over de verre toekomst te 

combineren met een beperkt lijstje van 

praktische beleidsvoornemens op de 

korte termijn. 

cracy'). De jaren zeventig 
en tachtig, aldus Giddens, 
gaven de opkomst te zien 
van issues die buiten het ge
zichtsveld van de tradi
tionele sociaal-democratie 
vielen - en die nog altijd 
dringend om politieke 
'verwerking'vragen. 

bewust van de tegenspraken en ambivalenties van 
die filosofie. Oat geldt bijvoorbeeld voor het idee 
van de 'sociale investeringsstaat', dat niet aileen 
(zoals Marquand zelf aangeeft) een breuk inhoudt 
met de vrije markt-ideologie van Margaret 
Thatcher, maar dat- zeker bij economische tegen
wind- al snel in botsing kan komen met het conser
vatieve fiscale en monetaire beleid van New Labour. 
Tegenstrijdig is ook het pleidooi van Blair c.s. voor 
devolutie en voor een sterke 'civil society' enerzijds, 
en anderzijds de hang naar politieke controle en naar 
een centralistische, bijna 'presidentiele' bestuurs
stijl. De Derde Weg is om die redenen vatbaarder 
voor interpretatie en verandering dan z'n fervente 
voor- en tegenstanders will en doen geloven. 

Een extra complicatie vormen daarbij benade
ringen die weldegelijk als 'Derde Weg' kunnen wor
den omschreven, maar die maar zeer gedeeltelijk 
met die van Blair overlappen. Het werk van 'Derde 
Weg-ideoloog' Anthony Giddens is daar een voor
beeld van. Deze Engelse socioloog staat op sommige 
terreinen (zoals de hervorming van de verzorgings
staat) dichtbij New Labour, maar waarschuwt bij
voorbeeld krachtig tegen de 'ongereflecteerde' on
dersteuning van economische en technologische 
vernieuwing die kenmerkend is voor Blair en de zij
nen. Waar New Labour verandering tot onvoor-

Wanneer Marquand -
terecht - bezwaar aantekent tegen een al te smal 
moderniseringsbegrip, dat genetisch gemodificeerd 
voedsel als 'modern' kwalificeert en het verzet daar
tegen in Seattle als reactionair, dan zit hij dus dicht in 
de buurt van de Derde Weg - althans in de interpre
tatie van Giddens. Datzelfde geldt voor de behar
tenswaardige opmerkingen die hij maakt over het 
thema 'burgerschap en democratie' en over het 'pu
bliek domein' als terrein dat men tegen het imperia
lisme van de markt moet verdedigen. 

Hedendaags kapitalisme 
Problematisch vind ik in de tweede plaats de inter
pretatie die Marquand van het hedendaagse 'ontke
tende' kapitalisme geeft. lk onderschrijf op zichzelf 
zijn analyse van de veranderingen die zich vanaf het 
begin van de jaren tachtig in ons economisch sys
teem hebben voltrokken: de verzwakking van het 
georganiseerde kapitalisme van de na-oorlogse pe
riode en de opkomst van een 'ongetemde' markt
economie, gekenmerkt door een regionalisering van 
product-markten; groei en instabiliteit van de inter
nationale financiele markten; deregulering en priva
tisering van collectieve diensten en een toename van 
de inkomens- en vermogensongelijkheid. De Euro
pese sociaal-democratie zou zich inderdaad wel wat 
bezorgder mogen maken over de 'houdbaarheid' 
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(economisch, sociaal, ecologisch) van deze econo
mische constellatie op lange termijn . 

Maar we moeten ons hoeden voor overdrijving . 
Het huidige kapitalisme ontworstelt zich aan de 
greep van de nationale verzorgingsstaten, maar dat 
wil niet zeggen dat we, zoals Marquand stelt, in eco
nomisch opzicht weer in de negentiende eeuw zijn 
beland. Bovendien: het bestaande stelsel is wel cri
sis-gevoelig, maar van een economische recessie, 
laat staan een crisis, is in Europa nog geen sprake ge
weest. De werkloosheid is hoog (in sommige Euro
pese Ianden) en de ongelijkheid neemt toe, maar 
voor de meeste mensen heeft er geen breuk met de 
'gouden jaren' van het welvaarts-kapitalisme plaats
gevonden. 

Ik bestrijd dan ook Marquand's stelling dat de 
Europese sociaal-democratie in de jaren negentig 
door de kiezers beschouwd werd als 'the most ob
vious port to shelter from the neo-capitalist storm' 
(geciteerd uit een artikel van Marquand in de bundel 
'The new social-democracy' (1999)). Zo'n storm 
heeft zich nog niet voorgedaan; en als hij komt, zul
len de meeste ingezetenen van de rijke verzorgings
staten redelijk gemakkelijk een schuilplaats weten te 
vinden. Slechts een minderheid onder de kiezers (en 
natuurlijk grote groepen burgers in de armere delen 
van de wereld) zal werkelijk getroffen worden. Oat 
is het grote verschil met het vooroorlogse kapita
lisme; daarin schuilt ook een van de grootste poli
tieke problemen waarmee de sociaal-democratie 
heden ten dage geconfronteerd wordt. 

Daar komt nog iets heel anders bij . Marquand wil 
niet aileen over globalisering, maar ook over kapita
lisme praten. Daar heeft hij gelijk in, maar het is niet 
genoeg. We moeten ook de overgang van een indus
triele naar een diensten-economie analyseren; de 
opkomst van een kennisintensieve economie en wat 
daarvan de gevolgen zijn voor de regulering van de 
economie, voor onze sociaal-economische institu
ties en voor het type maatschappelijke ongelijkheid 
die de kenniseconomie produceert. We moeten, 
met andere woorden, het woord 'kapitalisme' weer 
in de mond durven nemen, maar tegelijkertijd de 
verschuivingen in kaart brengen die zich op het ge
bied van productie, distributie en consumptie afte
kenen. 

En misschien moet we dan wei toegeven dat de 
'modernistische' Derde Weg dichterbij de werke
lijkheid van de nieuwe (kennis)economie staat dan 
de continentale sociaal-democratie. Oat New La
bour die nieuwe economie wei erg onlrritisch bena-

dert ('dynamiek', 'concurrentie') doet aan die 
voorsprong op zichzelf niets af. 

New Labour's autoritaire trekken 

Een derde punt van kritiek betreft de sterke nadruk 
die Marquand legt op economisch-technologische 
en sociale vraagstukken. Het beleid van New Labour 
op terreinen als criminaliteitsbestrijding, recht
spraak, asielbeleid en de inrichting van het openbaar 
bestuur blijven onbesproken. Oat is jammer, want 
juist daar is Blair's Derde Weg discutabel en niet vrij 
van autoritaire trekken. 

De socioloog RalfDahrendorf, een van de weini
gen die Blair c.s. hierop hard aangesproken heeft, 
noemt het kenmerkend dat de ftlosofie van New La
bour helemaal in het teken van sociale cohesie en 
maatschappelijke samenhang staat. De rechtsstaat en 
de vrijheid van de individuele burger krijgen daaren
tegen nauwelijks aandacht. Hij noemt dat een ge
vaarlijke ontwikkeling. Oat lijkt bevestigd te worden 
door de harde, op het law and order-credo van de 
Amerikaanse 'New Democrats' geente beleid van 
New Labour op het gebied van binnenlandse zaken 
en justitie. Het asielbeleid in Engeland is er bijvoor
beeld, na de verkiezingsnederlaag van de Conserva
tieven, allerminst humaner op geworden. Minister 
van Binnenlandse Zaken Jack Straw heeft het beleid 
juist verder verscherpt. Het is niet het enige voor
beeld. Daklozen worden hard aangepakt. Een ver
soepeling van het strenge drugsbeleid is onbe
spreekbaar. Blair is ' tough on crime and on the cau
ses of crime' en dat betekent vooral: zwaardere 
straffen; stroomlijning van het rechtssysteem; hand
having - tegen eerdere beloften in - van goedkope, 
gepri vatiseerde gevangenissen. 

Ook op het gebied van het openbaar bestuur 
stemt de politiek van New Labour niet vrolijk. De 
grotere autonomie voor Schotland en Wales ('devo
lutie') is zeker een vooruitgang. Maar daar staat veel 
tegenover. De hervorming van het Hogerhuis blijft 
totnogtoe ver achter bij Labour's verkiezingsbelof
ten - en wordt bovendien ontsierd door de benoe
ming van tal van Blair's electorale geldschieters in 
datzelfde Hogerhuis. Ook de voorgestelde Wet op 
de Openbaarheid van Bestuur is een zeer bleke af
spiegeling van wat New Labour als oppositiepartij 
verdedigde. 

Is het op het continent van Europa beter gesteld? 
Ja, voor zover geen enkele (West-Europese) zuster
partij zich zo systematisch als New Labour als law 

and order-partij presenteert. Daar staat tegenover 
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dat in het internationale debat over de Derde Weg 
dit onderdeel van Blair's beleid zelden of nooit be
commentarieerd wordt. Omdat men het ermee 
eens is? Of uit gebrek aan belangstelling? 

afstand neemt van de puriteinse traditie van Engelse 
'Fabians' als Beatrice and Sidney Webb). Socialisme, 
aldus Crosland, moet niet verward worden met 'the 
sacrifice of private pleasure to public duty or () the 

Laat ik tot slot van dit com
mentaar de terecht door 
~arquand geprezen AuG
tony Crosland citeren. In 
zijn in 19 56 verschenen 
hoofdwerk, 'The future of 
socialism' ('lange tijd mijn 
politieke bijbel en die van 
een groot deel van mijn po
litieke generatie', zoals 

We moeten, met andere woorden, 

het woord 'kapitalisme' weer in de 

mond durven nemen, maar 

tegelijkertijd de verschuivingen 

in kaart brengen die zich op het 

gebied van productie, distributie en 

consumptie ciftekenen . 

suppression of dissent'. 'In 
the blood of socialists there 
always should run a trace of 
the anarchist and the liber
tarian, and not so much of 
the prig and the prude' . 

Bijna vijftig jaar later 
zijn deze zinnen nog altijd 
relevant. Voor de politiek 
in het algemeen, en in het 
bijzonder als tegenwicht 

~arquand eens schreef), kritiseert Crosland het tra
ditionele marxisme en bepleit hij een modernise
ring van de sociaal-democratie, met spreiding van 
macht, kennis en vermogen als leidraad. 

Hij sluit zijn hoek af met een pleidooi voor een 
sociaal-democratie die de waarde van 'liberty and 
gaiety in private life' erkent en doorleeft (en daarin 

tegen de technocratische verleiding waaraan ook de 
huidige sociaal-democratie in hevige mate bloot
staat. 

PAUL KALMA 

Directeur van de Wiardi Beckman StichtinB; 

redacteur van s &.P 
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De Ceteco
affaire van Zuid

Holland 
Op 8 juli 1999 kwam in de 
loop van de ochtend het 
hoofd van de afdeling Fi
nancien bij me langs met de 
vraag of ik het bericht in het 
Alaemeen Daablad al had ge
lezen. Deze krant meldde 

Een 

ooggetuigeverslag 

groot dee! kan ik me daarbij 
baseren op wat al uitge
zocht is, voor een deel kan 
ik dit aanvullen met kennis 
die ik in de loop van de 
maanden over dit onder
werp heb verworven. In het 
verlengde van de gebeurte
nissen die bekend zijn 
komen te staan als de 
'Ceteco-affaire' wil ik in 
deze bijdrage ook enkele 
meer algemene invalshoe
ken belichten: 'de les van 
de Ceteco-affaire'. Hoe 
waarderen we de onderne
mende overheid? Welk ef
fect hebben de media op 
het opereren van bestuur
ders en bestuursorganen? 
Hoe is de verhouding tus
sen bestuurders die van 

dat de provincie Zuid-Hol-
land schuldeiser was bij het 
in betalingsmoeilijkheden 
verkerende handelsbedrijf 
Ceteco. Zuid-Holland had 
volgens dat bericht een mil
joenenlening uitstaan, 
waarvan het waarschijnlijk 
was dat die niet meer kon 
worden terugbetaald. 
Zowel het hoofd Financien, 
pas in functie sinds 1 mei 
daarvoor, als mij zei het 
niets. We wisten niet eens 
wat Ceteco was, laat staan 
dat de provincie daar een 

ARIE DE JONG 

Arie de ]ana, oud-aedeputeerde van Zuid

Holland en een van de slachtc1Jers van de Ceteco

l!ffaire, blikt terua. Hij ]evert een reconstructie 

van de l!ffaire, een schets van context en 

achteraronden en spreekt zich uit over de 

betekenis van de l!ffaire voor het openbaar bestuur 

in Nederland. Hij oordeelt achtercif dat op basis 

van vertrouwelij k 'broddelwerk' er een 

wezensvreemde activiteit van 'provinciaal 

bankieren' in Zuid-Holland was ontwikkeld. 

Over de mediahype van de cifaelopen zomer. 

lening had !open. Dit bericht zette een mechanisme 
in werking, dat uitliep op een zelden vertoonde be
stuurscrisis bij een provincie. Drie maanden later, 
nadat Provinciale Staten van Zuid-Holland de balans 
had opgemaakt aan de hand van een rapport van een 
onafhankelijke commissie, was de schade meetbaar 
geworden. Drie gedeputeerden en de Commissaris 
van de Koningin waren teruggetreden. Enkele hoge 
ambtenaren van de provincie stonden op het punt de 
laan uitgestuurd te worden. De provincie had niet ai
leen tientallen miljoenen verloren, maar het imago 
was geschonden, mogelijk ook dat van het openbaar 
bestuur in het algemeen. 
Schrijver dezes was al na twee weken het eerste po
litieke slachtoffer van deze zaak. Daarmee kwam 
een einde aan een vrij korte periode als gedepu
teerde: ik was op 15 februari 1999 George Brouwer 
opgevolgd. 

Vanuit nauwe betrokkenheid kan ik in kaart bren
gen wat zich precies heeft afgespeeld. Voor een 

niets weten en ambtenaren 
die de feitelijke uitvoering van besluiten voor hun 
rekening nemen? 

De aanloop 

Elke organisatie heeft kasbeheer. Elke organisatie 
staat dus ook voor de vraag hoe je het kasbeheer or
ganiseert en of je kans ziet om dit kasbeheer fman
cieel gunstig uit te voeren. Dit wordt overigens altijd 
gezien als een technische kwestie, ook bij politiek
bestuurlijke organisaties. Midden jaren tachtig 
diende deze vraag zich aan bij de provincie Zuid
Holland. Inclusief geld dat van het Rijk via de pro
vincie naar gemeenten of instellingen werd doorge
sluisd, beliep de provinciale begroting toen meer 
dan een miljard gulden per jaar. Oat bedrag liep ge
durende een aantal jaren nog verder op, maar nadat 
de rol van de provincie als financieel doorgeefluik bij 
het ouderenbeleid was uitgespeeld, is de fmanciele 
huishouding van de Provincie Zuid-Holland weer op 
het niveau van ongeveer een miljard gulden per jaar. 
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Het verloop van inkomsten en uitgaven is onregel
matig, maar wei redelijk voorspelbaar. Met een 
goede aanpak is er steeds een beperkt positief sal do 
op de renteloze giro- en bankrekeningen. Het 'over
tollige' geld kan je tijdelijk rentedragend wegzetten 
en je kunt op het juiste tijdstip leningen afsluiten of 
oversluiten. In I 987 werd bij de provincie Zuid
Holland voor dit werk een bureau middelenbeheer 
ingesteld. Gaandeweg werd expertise ontwikkeld 
voor een behoorlijk kasbeheer. 

Toen begin jaren negentig creatief gezocht moest 
worden naar bezuinigingen ofhet verwerven van in
komsten, werd door de afdeling Financien geopperd 
om extra inkomsten te verwerven door de instru
menten van het kasbeheer breder in te zetten . Zo'n 
idee paste goed in de vooral door George Brouwer, 
toenmalig gedeputeerde Financien, opgepikte visie 
uit ReinventinB Government. Oat is een inspirerend 
hoek van de Arnerikanen Gaebler en Osborne met 
een moderne visie op het organiseren van de over
heid. Voor een reeks van voorstellen die uit die 
nieuwe kijk op het opereren van de provinciale orga
nisatie voortkwam kreeg hij Gedeputeerde Staten 
en Provinciale Staten mee, maar de uitbreiding ('in
tensivering') van het kasbeheer zat daar niet bij. 
Naar het schijnt was dit idee in I 994 gesneuveld tij
dens een informele brainstorm met de financieel 
woordvoerders. Het idee dook echter enige tijd 
later weer op, in elk geval in het 'constituerend be
raad' van het in 1995 nieuw verkozen college van 
Gedeputeerde Staten. In die bijeenkomst werd door 
de net aangetreden Commissaris van de Koningin 
Joan Leemhuis-Stout gevraagd om aparte bespre
king van de voorgestelde uitbreiding van het kasbe
heer. 

In oktober I 9 9 s vond die bespreking plaats. Op 
voorstel van George Brouwer en aan de hand van een 
notitie van kasbeheerder Karel Baarspul besloot het 
college het kasbeheer uit te breiden. Nu, met de 
kennis achteraf, vooral ook wetend dat de kwestie 
tot zo'n bestuurlijk drama zou uitgroeien, is het on
gelooflijk dat een bestuurscollege dit kon beslissen 
aan de hand van zo'n krakkemikkig stuk. Hierin 
werd niet teruggegrepen op eerdere beslissingen, 
geen enkele toelichting gegeven over wat de toe
zichthouders acceptabel vonden, geen precieze aan
duiding gegeven van de uitwerking van het voorstel, 
om nog maar niet te spreken van de belabberde re
dactie van het stuk. Toch stonden er de parafen op 
van de betrokken gedeputeerde en van de ambtelijke 
hierarchie die nodig zijn om de notitie in het college 

te brengen. Ter verontschuldiging moet gezegd 
worden dat de notitie waarschijnlijk als aespreksnoti 
tie was ingebracht, terwijl deze later als besluitvor
mende notitie bleek te fungeren . Het zou volgens de 
notitie gaan om risicoloos inlenen en uitlenen bij so
lide instellingen met een verwacht positiefresultaat 
van hooguit een half miljoen gulden per jaar. Het 
college besloot deze inkomsten niet te begroten, om 
te voorkomen dat het geheel een taakstellend karak
ter zou krijgen. 

Verder besloot het college om deze beslissing 
vertrouwelijk te houden. Over de redenen hiervoor 
bestaan volgens de onafhankelijke commissie die 
door Provinciale Staten werd ingesteld verschil
lende lezingen, zodat in het rapport geen reden 
wordt vermeld. Opvallend was namelijk dat de 
Commissaris van de Koningin, mevrouw Leemhuis
Stout, in de vergadering van oktober I 99 seen min
derheidsstandpunt liet aantekenen: zij was tegen de 
uitbreiding van het kasbeheer. Oat zou volgens een 
aantal aanwezigen de reden zijn geweest voor het 
vertrouwelijk houden van het besluit. Men ver
wachtte dat het vragen zou oproepen als zou blijken 
dat de pasbenoemde Commissaris een minderheids
standpunt had ingenomen. Men wilde haar in be
scherming nemen. Een andere lezing, en de ene 
reden hoeft de andere natuurlijk niet uit te sluiten, is 
de vrees dat reguliere banken juist geen gebruik zou
den willen maken van de provincie als tussenper
soon als bekend was dat de provincie die rol op zich 
zou nemen; wellicht zou het zelfs als oneigenlijke 
concurrentie worden aangemerkt. Omdat zulke 
zware woorden zijn gebruikt over deze vertrouwe
lijkheid, en omdat dit bij enige bestuurders de door
slaggevende reden is geweest voor het gedwongen 
aftreden, is het niet echt bevredigend dat hierover 
geen eensluidende versie bestaat. Als we bijvoor
beeld kijken naar Jaap Wolf die in verband met een 
buitenlands verblijf niet eens lijfelijk aanwezig was 
bij de bespreking van de notitie in oktober I 999 (wel 
bij het vaststellen van het verslag daarvan) kan dit 
toch moeilijk een bevredigende onderbouwing van 
zijn gedwongen terugtreden genoemd worden . 

Na de behandeling van de notitie ontstond een 
uitvoeringspraktijk, waarbij de zich ontwikkelende 
leningportefeuille snel groter was dan een miljard. 
Oit werd ook in maandelijkse rapportages aan de 
ministeries van Financien en Binnenlandse Zaken 
gemeld; rapportages die overigens niet onder ogen 
kwamen van de griffier of van de collegeleden. Naar 
later bleek beperkten de activiteiten zich niet tot 



gd 
ti-

>r-

:le 
0-

.at 
et 
m 

k-

lg 
Jr 

ie 
il-
:n 

le 
s
:J.

le 
:n 

et 
r
:n 

s-

te 

is 
1-

r-
:h 
:e 
:e 

n 
:r 

n 

IS 

:1 
it 
n 

n 

e 

e 
n 
]. 

r 

t 

s &..o 4 2ooo 

goudgerande instellingen, maar werd wei degelijk 
risico gelopen. Bovendien werd winst soms voortij
dig gemcasseerd door transacties naar voren te 
halen, waarmee evenzeer risico werd gel open. Pro
vinciale Staten werden niet gei:nformeerd over het 
besluit van Gedeputeerde Staten, laat staan over de 
praktijk van de uitvoering. 

Achterafkun je stellen dat met enige achterdocht 
en als je had geweten waarnaar je moest kijken, over 
de jaarrekeningen op dit punt vragen gesteld hadden 
kunnen worden. Overigens werd aan dit onderwerp 
ten onrechte geen enkele aandacht besteed in de ri
sicoparagraaf bij de rekeningen en de begrotingen. 
Daarbij kwam nog dat de hoogte van de leningporte
feuille elk jaar kunstmatig werd verlaagd tot onge
veer een derde, zodat de omvang van de portefeuille 
in de jaarrekeningen niet zichtbaar werd gemaakt. 
Over de reden van deze kunstmatige verlaging be
staat de lezing van de kasbeheerder dat dit niet be
doeld was om Provinciale Staten in onwetendheid te 
Iaten, maar dat dit gebeurde op verzoek van het mi
nisterie van Financien. Het zou geholpen hebben om 
de totale overheidsschuld, die een rol speelde bij de 
metingen voor deelname van Nederland aan de Eu
ropese Monetaire Unie, niet onnodig hoog te Iaten 
zijn. Helaas is deze bewering nooit nader onder
zocht. 

Een pluim op de hoed 
Vanaf I 99} waren er geen rapportages over het kas
beheer, dus leden van het college en daarmee ook de 
eerste portefeuillehouder George Brouwer wisten 
niet precies water omging. Het ontbreken van der
gelijke rapportages is vreemd, want het is heel ge
bruikelijk dat verantwoordelijke bestuurders 
maandstaten krijgen. Al snel na mijn aantreden ging 
ik om dat soort informatie vragen. Mij werd ge
meld, dat ze waren afgeschaft omdat je er toch niet 
veel aan kon zien en omdat jarenlang niemand naar 
aanleiding van de maandstaten welke vraag dan ook 
had gesteld. Bovendien had mijn voorganger, toen 
hij zo goed ingewerkt was dat hij het afkon met inci
denteel overleg, het reguliere stafoverleg met de fi
nanciele afdeling afgeschaft. 

De opbrengsten van het 'actieve' kasbeheer ste
gen snel, van ruim een miljoen gulden in I 996 naar 
ruim zeven miljoen gulden over I 998. Deze inkom
sten werden verantwoord in de jaarrekening en de 
kasbeheerder kreeg van verschillende zijden een 
pluim op de hoed omdat hij zijn salaris in veelvoud 
terugverdiende. Het leverde hem extra periodieken 

en een bonus op. Oat de inkomsten hoger waren dan 
verwacht, viel niemand op die dit had kunnen zien. 
Dat zou trouwens moeilijk zijn geweest, want in de 
registratie en in de toelichting werd over de extra 
activiteiten niet gerept, en werd dus ook geen on
derscheid gemaakt tussen regulier kasbeheer en aan
vullende activiteiten. Binnen Provinciale Staten wist 
men niet beter dan dat de activiteiten in het regu
liere kasbeheer drastisch waren verbeterd . Opmer
kelijk is verder, maar ook dat bleek achteraf omdat 
het uit de jaarstukken niet valt op te maken, dat de 
inkomsten uit het kasbeheer in de eerste plaats wer
den gebruikt om begrotingsoverschrijdingen in de 
financiele en bestuurlijke hoek weg te werken zon
der dat daartoe expliciete beslissingen werden voor
gelegd aan de politiek. 

De accountant heeft het kasbeheer over I 997 
apart doorgelicht, maar kwam slechts met kritiek 
op de procedures en de administratieve organisatie. 
Dit verslag is in de Commissie voor het Onderzoek 
van de Rekening besproken. Gedeputeerde Staten 
beloofden aile aanbevelingen op te volgen en aile 
verbeteringsvoorstellen uit te voeren. Daarmee was 
voor Provinciale Staten de kous af, maar het viel 
toen niemand op dat de rol van bewaker van dit pro
ces (de 'controller') en leidinggevende voor het kas
beheer (het hoofd Financien) samenvielen bij een 
persoon. Zoals het ook niemand stoorde, dat bij het 
aantreden van een nieuwe griffier in I 997 deze ook 
de functie van Directeur Centrale Afdelingen ( dus 
ook Financien) in zijn persoon verenigde. Bij de hele 
gang van zaken had de kasbeheerder trouwens een 
grote mate van vrijheid. Hij sloot de leningen feite
lijk af (die via een handtekening van de Commissaris 
zonder tussenkomst en medeweten van anderen 
werden geformaliseerd) en hij hield de administratie 
en de archivering bij zonder dat anderen daar toe
gang toe of weet van hadden . Dat een en ander zo 
slecht was georganiseerd, werd pas in zijn volle om
vang duidelijk toen eenmaal het kalf verdronken 
was. 

Ook bleek pas achteraf dat de kasbeheerder en
kele jaren lang risicovolle transacties, waarvan ver
der niemand op de hoogte was in het Provinciehuis, 
liet lopen via een geheime bankrekening. Het ging 
daarbij om voor de provincie grote bedragen. (Tien
tallen miljoenen guldens, wellicht meer.) Opmer
kelijk is verder, dat hij die rekening in mei 1999 met 
behulp van een vervalste handtekening van het voor
malige hoofd Financien ophief. Het vermoeden kan 
bestaan, dat hij dit deed toen h~ door de griffier 
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werd gevraagd nadere informatie te geven over de 
leningportefeuille op verzoek van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rond 
die tijd was de griffier namelijk benaderd door de 
verantwoordelijke directeur op het ministerie, 
omdat die uit commerciele kringen had vernomen 
dat de provincie Zuid-Holland risicovolle transac
ties ondernam. De griffier heeft de Commissaris van 
de Koningin gei'nformeerd over dit verzoek, maar 
niet de verantwoordelijk gedeputeerde. Toen deze 
selectieve informatieverschaffmg aan het licht kwam 
bij de bespreking van het rapport van de Comrnissie
Van Dijk, werd dathem zwaar aangerekend. 

De crisis breekt uit 

Op 8 juli I 999 werd voor de niet ingewijden zoals 
ikzelf de eerste tip van de sluier opgelicht. In bet Al
aemeen Daablad van die ochtend stond dat de provin
cie Zuid-Holland een van de schuldeisers was van 
het in betalingsmoeilijkheden verkerende handels
bedrijf Ceteco. Uiteraard wekte dit grote nieuws
gierigheid bij rnij als betrokken gedeputeerde, bij 
enige collega's, bij statenleden en bij de pers. Toen ik 
ervan hoorde, wilde ik uiteraard direct weten water 
precies aan de hand was en met welke schade de pro
vincie mogelijk zou worden geconfronteerd. De 
volgende dag zeiden de betrokken ambtenaren (de 
kasbeheerder en het voormalig hoofd Financien die 
er uiteraard was bijgehaald, omdat de problemen 
zich hadden afgespeeld toen hij de verantwoorde
lijkheid droeg) tegen rnij, dat de zaak erger werd 
voorgesteld dan hij was. Ceteco was naar hun erva
ring een betrouwbaar bedrijf en de uitstaande lenin
gen zouden zeker geheel worden terugbetaald. Die 
avond kon ik in een ingelaste comrnissievergadering 
vertellen, dat de bewindvoerders van Ceteco de dag 
ervoor hadden uiteengezet zeker drie tot vier weken 
nodig te hebben om precies na te gaan hoe de stand 
van zaken was. Daarna pas zouden de gevolgen voor 
Zuid-Holland duidelijk zijn. 

Dat deze lening onderdeel uitmaakte van een 
groter geheel van inleningen en uitleningen, en dat 
deze leningportefeuille geen relatie had met de nor
male provinciale fmanciele huishouding, beseften de 
meeste aanwezigen niet. lk was daar zelf, als verant
woordelijk gedeputeerde, ook niet van op de 
hoogte. De griffier die twee stoelen van mij vandaan 
zat, zou voldoende op de hoogte moeten zijn ge
weest om te intervenieren. Hij had zich immers ooit 
eens goed Iaten informeren over het kasbeheer en hij 
was ook op de hoogte van het verzoek van Binnen-

landse Zaken om opheldering over risicovolle trans
acties. Tijdens en na de vergadering hield hij dit 
even wei voor zich, wellicht omdat ook hij toen geen 
verband legde tussen de verschillende feiten en ge
beurtenissen. Overigens nam hij het zwijgen van de 
betrokken ambtenaren wel hoog op. De kasbeheer
der en het voormalig hoofd Financien zaten op insti
gatie van de Commissaris op de gang en wisten, tot 
hun ergernis, niet eens wat er binnen besproken 
werd. Overigens had de Comrnissaris daarop aange
drongen op grond van haar opvatting dat deze men
sen in bescherming genomen moesten worden. 

Een vakantie in Wales 
Met een gerust hart ging ik die nacht op vakantie. 
Het zou immers nog een week of vier duren voordat 
we duidelijkheid zouden krijgen. En dus werd in de 
collegevergadering na afloop van de avondlijke com
missievergadering geconcludeerd, dat het een 
goede zaak zou zijn als ik vanaf dat moment vnlledig 
beschikbaar was. Enkele dagen later, op I 3 juli, had 
ik telefonisch contact met de Commissaris. Inrnid
dels was gebleken, dat er een portefeuille van inle
ningen en uitleningen bestond. Gesproken werd 
over ruim anderhalf rniljard, meer dan de jaarbegro
ting van de provincie. Op grond van wat ze me ver
telde concludeerde ik dat ik er goed aan deed enkele 
dagen naar Nederland terug te keren. Ik vloog de 
volgende ochtend, op I4 juli, naar Nederland, mijn 
gezin achterlatend in een vakantiehuisje in Snowdo
nia. Die middag werden de fractievoorzitters inge
licht, met terstond daarna een persconferentie. In 
die persconferentie kon ik vertellen wat we tot dan 
toe te weten waren gekomen en verklaarde ik dat ik 
tot dan van niets had geweten. 

Ook de Comrnissaris verklaarde dat ze van niets 
had geweten. Dat werd voor haar een groot pro
bleem toen de volgende dag een afschrift werd ge
publiceerd van een leningcontract met Ceteco met 
haar handtekening eronder. (Dat contract dateerde 
van 2 juli I998.) Naar rnijn inzicht was dit het om
slagpunt in de reeks van gebeurtenissen. Was het tot 
dat moment een zaak die de aandacht trok, toen 
werd het een schandaal. Helaas voor rnij zat ik net op 
dat moment weer in het vliegtuig terug; die rniddag 
hadden we als college geconcludeerd dat alle infor
m§ltie door een onafhankelijke accountant op tafel 
gelegd moest worden en dat ik tot zolang beter naar 
rnijn gezin kon teruggaan om de vakantie voort te 
zetten. Toen ik diezelfde avond werd gebeld over de 
nieuwste ontwikkelingen, besloten mijn vrouw en 
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ik om de vakantie af te breken en met het hele gezin 
terug te keren naar Nederland. Gaandeweg raakte 
alles in rep en roer, hetgeen werd versterkt door het 
feit dat de affaire bij gebrek aan ander nieuws uit
groeide tot de zomerhit van de media. Zelfs mijn te
rugkeer uit Wales was voorpaginanieuws. 
Inmiddels was een team van accountants aan het 
werk gegaan om de administratie van het kasbeheer 
op korte termijn door te spitten. Op zondagmiddag 
1 8 juli, een snikhete dag, ben ik nog bij ze langs ge
weest om te zien hoe ze in korte broek achter hun 
computers een dubbel salaris zaten te verdienen. Op 
2 2 juli werd een voorlopig rapport van de onderzoe
kers gepresenteerd aan een met spoed bijeengeroe
pen vergadering van Provinciale Staten. Het voorle
zen van het rapport door de coordinator, vergezeld 
van lichtbeelden, vergde ruim een half uur. De gort
droge opsomming wekte grate verbijstering: er was 
een leningportefeuille opgebouwd van J 1,7 mil
jard, terwijl voor nog zo'n J o,8 miljard verplich
tingen waren aangegaan voor leningen in de nabije 
toekomst. Grotendeels leek het een risicoloze por
tefeuille, maar enige honderden miljoenen stonden 
uit bij bedrijven met een BBB-ratio of minder. En 
dan waren er de leningen aan Ceteco, dat inmiddels 
de laagste kwalificatie had. (De grootste krediet
waardigheid wordt aangeduid met AAA, gevolgd 
door AA en A; het gaat dan om zeer kredietwaardige 
instellingen. Vanaf B B B gaat het weliswaar om bona
fide, maar steeds minder kredietwaardige instellin
gen en met Cis het volkomen mis.) De administra
tie bleek een puinhoop, archivering non-existent. 
Feitelijk was sprake van een ongecontroleerd een
mansbedrijf. De omvang van de portefeuille werd 
elk jaar rond de jaarwisseling tot hooguit enkele 
honderden miljoenen teruggebracht, om dan snel 
weer ruim hoven het miljard te stijgen. Over allerlei 
vraagstukken die vanaf december 1998 speelden 
rond Ceteco waren bestuurders niet ingelicht. De 
kasbeheerder en het voormalige hoofd Financien 
hadden daarbij op eigen houtje geopereerd. De 
eigen accountant van de provincie had geen bijzon
dere zaken opgemerkt, jarenlang niet. Alles bleek te 
berusten op een onduidelijk en vertrouwelijk be
sluit van oktober 1995, onbekend bij Provinciale 
Staten. 

De vergadering sloot zich aan bij een voorstel van 
Gedeputeerde Staten om de onderste steen hoven te 
halen. Daartoe moest een onafhankelijke commissie 
aan de slag, waarbij Gedeputeerde Staten zoveel 
mogelijk op afstand moest blijven. De verantwoor-

delijke gedeputeerde (ik dus) bungelde, en kon in de 
ogen van de oppositiefracties beter meteen aftre
den. Omdat daarvoor geen meerderheid te vinden 
was, bleef een motie van wantrouwen uit: daarmee 
zou onnodig kruit verschoten worden. 

De volgende dag ontstond een hoop commotie 
over een van de vele interviews die ik na afloop van 
de vergadering had gegeven. Het ging over het inter
view met Radio West, dat ongeveer als volgt liep: 

Mijnheer De ]ana, u zat ze!f in de Cammissie vaar het 
Onderzaek van de Rekenin9, u had tach kunnen zien 

dat de pravincie arate bedraaen leende? 

Met de kennis van nu had je dat misschien kun
nen begrijpen. Niemand heeft het toen opge
merkt. 
Maar u had dat tach kunnen zien? 
Als je had geweten wat die bedragen betekenden 
wei. 
Maar u heift het niet aezien? 
Nee. Maar dat zijn openbare stukken die u, al 
journalist, ook kon lezen. U had dus ook kunnen 
zien dat er jaar in jaar uit honderden miljoenen 
uitstaan. lk had dat kunnen zien en honderden 
mensen met mij, zoals u bijvoorbeeld. 
Dan is het tach verkeerd dat u het niet aezien heift? 

Ja. En verkeerd datu het niet heeft gezien. 
Maar het is uw baan. 

Het is net zo goed uw taak om op te !etten. U had 
het samen met mij ook kunnen zien. 
Maar u heift het niet aezien. 
Het valt er niet uit op te maken. U kunt dan niet 
verwachten bij een hoek van 300 bladzijden dat 
je bij elke regel een vraag stelt. 
Maar u heift het niet aezien. 
Dat klopt. Maar er zijn ook de accountants om te 
waarschuwen. En ook journalisten mogen vra
gen stellen. 

Ik heb nooit gehoord wat er precies van op de radio 
werd uitgezonden, maar van anderen heb ik begre
pen dat mijn uitspraken er zo uitgelicht waren, dat 
het allemaal verschrikkelijk klonk. Uiteraard werd 
door de betrokken journalisten direct aan anderen 
gevraagd om een reactie. Uit de oppositie werd ter
stond mijn kop geeist en een fractievoorzitter uit de 
coalitie zei in de microfoon: 'Dom, dom, dom.' 
Alsofhet nog niet genoeg was, stuurde het bestuur 
van de Nederlandse Vereniging van Journalisten di
rect per fax een openbare brief naar het college van 
Gedeputeerde Staten, waarin werd gevraagd mij af 
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te vall en, nu ik de journalisten en de accountants de 
schuld had gegeven van het 'bankieren' van de pro
vincie. Omdat er die middag over de samenstelling 
van de onafhankelijke commissie beraad zou zijn van 
de fractievoorzitters, was er ook een goede gelegen
heid om een crisissfeer te creeren. De fractievoor
zitter van des p liet we ten niet meer met mij aan een 
tafel te willen zitten. De fractievoorzitter van de 
v v o wilde eerst over de hele kwestie praten voordat 
andere zaken konden worden gedaan . In het college 
spraken we af dat het afdoende was als ik excuses zou 
maken. Men vond de gang van zaken vervelend, 
maar was unaniem van mening dat er een storm in 
een glas water werd veroorzaakt. Men ging voltallig 
achter me staan. Maar bin-

tiek niet overleefd hebben. Omdat er dus toch al een 
moeizame basis was om te opereren, was de beslis
sing om op 2 3 juli terug te treden minder zwaar dan 
sommigen wellicht denken. Vervelend was vooral 
dat dit terugtreden sterk werd gekoppeld aan het 
radio-interview, terwijl dat naar mijn oordeel een 
bijkomstigheid was, een aanleiding. Oak al heb ik 
mij ongelukkig en onhelder uitgedrukt, ik blijf erbij 
dat ik moet kunnen vertrouwen op een goedkeu
rende verklaring van accountants. En ik blijf er oak 
bij, dat journalisten die men en dat ze een rol hebben 
bij het controleren van het openbaar bestuur niet pas 
wakker moeten worden als iedereen moord en 
brand schreeuwt, maar ook kritisch moeten zijn bij 

nen de coalitie began 
GroenLinks te twijfelen. 
Naar mij later werd ge
zegd, had men in die kring 
er al moeite mee gehad dat 

Van het jenomeen 'dossieroverdracht' 

moet men zich in het algemeen niet 

te veel voorstellen. 

de normale gang van zaken. 
Over de flauwekul, dat ik 
hen daarmee zou beschul
digen van medeverant
woordelijkheid kan ik kart 

ik niet terstond opstapte, en men zou dit zeker 
geeist hebben als men niet in de co ali tie had gezeten. 
Maar nu er weer veel heibel ontstond, kon een 
meerderheid uit de Groenlinks fractie mij niet Ian
ger steunen. Oat bracht oak de fractievoorzitters 
van CDA en SGP/RPF/GPV aan het twijfeJen. En 
toen mij dat in de loop van de avond duidelijk werd, 
besloot ik dat ik maar beter kon terugtreden. Ik 
schreef mijn ontslagbrief, ging die eerst aanbieden 
aan Joan Leemhuis-Stout die in de invallende sche
mering zat te overdenken in welke situatie het pro
vinciebestuur aan het verzeilen was, en gaf toen een 
persconferentie waarin ik een verklaring aflegde. 
Oat was op 2 3 juli, 's avonds om tien uur. 

Ieder oordele zelf, maar naar mijn mening was de 
aanleiding voor mijn aftreden wat gecompliceerder 
dan de gedane uitspraken in het radio-interview. 
Oak als je er rekening mee houdt dat met knippen 
en plakken daaraan een meer dramatische lading 
werd gegeven. Ik ben ervan overtuigd, dat de tole
rantiegrenzen (ik bedoel daarmee dater dag-in dag
uit nieuwe, verontrustende ontwikkelingen waren, 
dater aanhoudend extreem grate media-aandacht 
was, dat men onvoldoende greep kreeg op de pro
blematiek) voor de betrokken statenleden bereikt 
en voor sommigen zelfs allang overschreden waren. 
Het wachten was op de bananenschil waarover ik 
zou uitglijden. Oat gebeurde nu naar aanleiding van 
het radio-interview, maar ik ben er van overtuigd, 
dat ik de vergadering van oktober niet gemakkelijk 
zou hebben gehaald, en die zou ik in elk geval poli-

zijn. Oat vond en vind ik 
een beschamende beschuldiging, beneden het ni
veau van het bestuur van de journalistenvereniging. 
Maar de gevraagde excuses hebben ze gekregen. 

Uiteraard ging daarmee de storm niet liggen. Nu 
was de Commissaris van de Koningin het aangescho
ten wild en de aandacht verplaatste zich tevens naar 
de zittende gedeputeerden die er oak in I 99S bij 
waren geweest, Jaap Wolf en Jan Heijkoop. De week 
erop werd een onafhankelijke commissie gevormd, 
onder Ieiding van oud-minister Cees van Dijk. (Het 
moest volgens de fractievoorzitters een c DA' er zijn, 
omdat de direct verantwoordelijke gedeputeerden 
uit de PvdA afkomstig waren en de Commissaris een 
vvo'er was.) Deze commissie kon in betrekkelijke 
stilte aan het werk totaan de presentatie van het rap
port op 1 oktober aan Provinciale Staten en de pers. 
In die tussentijd werd kasbeheerder Baarspul ge
schorst, omdat bleek dathij allerlei gegevens achter
hield waarnaar gevraagd was. 

De rekeninB wordt opaemaakt 

Op I oktober presenteerde de onafhankelijke com
missie een gedegen rapport, voorzien van spijker
harde conclusies. Binnen enkele dagen traden de 
twee gedeputeerden af die oak zitting hadden in de 
vorige periode, Jaap Wolf (PvdA) en Jan Heijkoop 
(coA). Oak de Commissaris van de Koningin Joan 

. Leemhuis-Stout (vvo) trad af, maar ze verklaarde 
die conclusie al enkele weken eerder getrokken te 
hebben. Ik vond en vindt het twijfelachtig, dat Wolf 
en Heijkoop moesten hangen op grond van het ver-
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trouwelijk besluit van 199 s, terwijl het pas echt uit 
de hand was gel open in de uitvoeringspraktijk waar
van ze geen weet konden hebben. Ze waren boven
dien niet 'gehoord' door de commissie, zodat met 
hun kant van het verhaal door de commissie geen re
kening kon worden gehouden. Waar de beslissing 
van oktober 199!; in het rapport centraal stond, was 
dit naar rrlijn opvatting een ernstige orrlissie. Zelf 
werd ik in het rapport niet genoemd, waarbij ik ove
rigens moet opmerken dat het rapport terughou
dend is in het noemen van namen. Alles had zich im
mers buiten rrlij om afgespeeld, a! dan niet opzette
lijk, maar vooral ook: voor rrlijn tijd. 

Het was voor Provinciale Staten onmogelijk in 
debat te treden met de ex-gedeputeerde die echt 
verantwoordelijk was voor de hele gang van zaken, 
George Brouwer (PvdA) . Evenmin kon men in 
debat treden met de vvo-gedeputeerden die allen 
bij de collegevorrrling van 1 3 april 1999 afscheid 
hadden genomen, deels onvrijwillig. Toen was im
mers de coalitie verbroken met de vvo, en hadden 
CDA en PvdA een coalitie gevormd met GroenLinks 
en 'klein Christelijk' (sGP/RPF/GPV). Enige top
ambtenaren van de provincie konden na deze bevin
dingen niet goed verder functioneren, met name de 
griffier, het voormalige hoofd Financien en de kas
beheerder. Uiteraard moest er ook naar een nieuwe 
accountant worden gezocht. 

Een onduidelijk punt bleef de wijze waarop in
vulling was gegeven aan de toezichthoudende rol 
van de betrokken ministeries. Op 7 oktober, daags 
na Provinciale Staten, sprak de Tweede Kamer met 
minister Peper daarover, maar dat punt bleef op de 
achtergrond. Het werd de minister toen en later niet 
moeilijk gemaakt over deze kwestie. 

Het vertrouwen in de provincie Zuid-Holland 
was geschaad en de hele affaire was natuurlijk ook 
niet goed geweest voor het moreel van de medewer
kers van de provincie. Daarbij zou er een verlies van 
tientallen miljoenen moeten worden genom en, wat 
op de begroting van een provincie een behoorlijke 
aderlating is. 

In de daarop volgende maanden ging het verder om 
de afwikkeling van de leningportefeuille, die bij 
zorgvuldige beeindiging nog enige jaren zou voort
bestaan, zij het in snel slimkende omvang. Inmiddels 
is de vordering op Ceteco doorverkocht voor ruim 
J 14 miljoen, zodat inclusief gederfde rente een 
schade van ruim J 2 7 rniljoen vaststaat. Pas na ver
loop van tijd zal de totale schade definitief bekend 

zijn, al zou men dat kunnen corrigeren voor de ten 
onrechte genoten inkomsten. Het beeindigen van 
het dienstverband met de meest betrokken ambte
naren bleek ook enige tijd te kosten; politici kun je 
sneller de laan uitsturen. En er kwam een, wellicht 
zelfs iets te ambitieus, plan van aanpak op tafel om 
de provinciale organisatie en de bestuurscultuur te 
verbeteren. 

In de gebruikelijke terugblik rond de jaarwisse
ling 1999-2ooo was de aandacht van de media voor 
de belevenissen van de Provincie Zuid-Holland weg
geebd. 

Nadere achtereronden 

Ik wil nu op enkele kwesties wat dieper ingaan. Ten 
dele hebben die eerder in de discussie over de affaire 
een rol gespeeld, maar toen was ik niet altijd in de 
gelegenheid of voldoende gelnformeerd om bevre
digend een reactie te geven. E zijn vee! vragen ge
weest over de dossieroverdracht bij rrlijn aantreden 
en over hoe je door de ambtelijke omgeving wordt 
ingewerkt en gelnformeerd. Toen ik George Brou
wer op 1!; februari 1999 opvolgde, heb ik met hem 
vooraf enige lange gesprekken gehad. Dat concen
treerde zich niet op Financien, maar op de andere 
delen van de portefeuille. We spraken met name 
over de stand van zaken in de Rotterdamse regio 
waarvoor ik 'gebiedsgedeputeerde' werd. Daar 
speelde immers een aantal politiek-gevoelige kwes
ties waarbij ik zorgvuldig moest manoeuvreren. De 
rest van de gesprekken ging over het jeugdbeleid, 
ten aanzien waarvan George Brouwer inspirerende 
initiatieven had genomen. Hij had op een aantal pun
ten het gevoel dat alles niet geheel bevredigend liep. 
Over de portefeuille Financien zei hij me: je weet 
wei zo'n beetje water speelt, het enige probleem 
betreft de onzekerheden over de inkomsten uit Mo
torrijtuigenbelasting, en er zitten goede ambtena
ren waarop je kunt vertrouwen. Over het kasbeheer 
werd geen woord gewisseld. Laat staan over Ceteco, 
maar dat was niet vreemd, want daarover werd Ge
orge Brouwer zelf ook niet gelnformeerd. Welis
waar stelde ik weer een wekelijks stafoverleg in met 
de financiele afdeling, maar daarin werd niet over 
het kasbeheer gepraat. 

Op de rrLiddag waarin ik werd bijgepraat over wat 
er speelde op de financiele afdeling, zo'n middag 
waarop ik de gang afliep om iedereen een handje te 
geven, werd over het kasbeheer niet gesproken. Er 
waren bovendien andere onderwerpen die volop de 
aandacht vroegen: het onzekere meerjarenbeeld, de 
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vele claims uit de ambtelijke organisatie nu er een 
nieuw collegeprogramma in aantocht was, de vertra
gingen bij de invoering van een nieuwe fmanciele ad
rninistratie. Mij werd beloofd dat ik na de zomer via 
de computer op de nieuwe financiele administratie 
zou zijn aangesloten en alles zou kunnen inzien. Ik 
vond het niet nodig geforceerd periodieke rapporta
ges in te stellen: voordat die goed zouden zijn opge
zet, zou het nieuwe systeem mij volledig informeren! 

Bij het aantreden van het nieuwe college op I 3 
april lag er wel een soort overdrachtsdossier dat 
ambtelijk in elkaar werd gezet. Het onderdeel over 
de provinciale fmancien heb ik nauwkeurig gelezen, 
toen en later zekerheidshalve nog enige keren. Over 
het kasbeheer, laat staan over de leningportefeuille, 
laat staan over de betalingsproblemen van Ceteco: 
geen woord, zelfs niet bij passages waar sprake was 
van een aanknopingspunt. Andere onderwerpen 
trokken veel meer de aandacht, zodat het kasbeheer 
pas ter gelegenheid van een periodieke doorlichting 
de later gewenste aandacht zou hebben gekregen. 

Van het fenomeen 'dossieroverdracht' moet men 
zich in het algemeen niet te veel voorstellen. Nor
maal vindt er wel een overdrachtsgesprek plaats tus
sen de vertrekkende bestuurder en de nieuweling. 
Altijd wordt afgesproken dat de nieuweling de gele
genheid heeft om te beilen, dat ze nog eens met el
kaar moeten gaan eten en meer op dat vlak, maar 
zelden komt er iets van. Omdat ik een week of twee 
met George Brouwer ben meegelopen, nadat ik al 
wel verkozen was (in de januarivergadering van Pro
vinciale Staten), maar nog niet in functie (dat was 
per I 5" februari), heb ik een meer dan gebruikelijk 
uitvoerig introductieprogramma gekregen. N atuur
lijk heb je in aansluiting daarop gesprekken met de 
ambtenaren. Je wordt begraven onder dossiers die al 
op de plank liggen, tegelijk word je in beslag gena
men door de lopende dossiers en mis je nog het per
spectief waarin je alle informatie moet zien. 

De risicovolle leninaen 

Dan is er de kwestie dat ik over de leningportefeuille 
en over de bijbehorende risico's nooit ben gei:nfor
meerd. Gaandeweg is er over dat punt veel hoven 
tafel gekomen. Typerend zijn de verwikkelingen 
rond de leningen aan Ceteco. De provincie had daar 
twee leningen lopen, met samen een omvang van 
J 4 7, 5" miljoen. Vlak nadat de tweede lening in juli 
I 9 9 8 was afgesloten gaf Ceteco een winstwaarschu
wing. Nu was een lening vervroegd opeisbaar per ja
nuari I 999· De kasbeheerder had in december I998 

----------------------------

kenbaar gemaakt hiervan gebruik te willen maken, 
naar hi j later verklaarde op ad vies van de makelaar. In 
januari zocht de directeur van Ceteco contact met 
de provincie en hij kwam door vakantie van de kas
beheerder terecht bij het toenmalige hoofd Finan
cien. Deze werd ervan overtuigd dat Ceteco niet 
goed in staat was in januari de lening af te lossen, en 
deze liet zich overhalen van het recht van ver
vroegde aflossing af te zien in afwachting van een 
fmanciele sanering door grootaandeelhouder Hage
meijer. Hij lichtte hierover aileen de kasbeheerder 
in. In februari gaf Hagemeijer een fikse kapitaalin
jectie en het probleem leek verholpen. AI snel bleek 
echter dat het met Ceteco slechter ging dan gedacht. 
De aandeelhouders en verstrekkers van leningen 
werden weer bij elkaar geroepen; dat was in april 
I999· De kasbeheerder nam aan dit overleg deel, 
maar informeerde hierover hooguit het voormalig 
hoofd Financien die toen nog net zijn chef was. Toen 
de besprekingen in mei doorliepen werd nog steeds 
aileen het voormalig hoofd Financien gei:nfor
meerd, maar niet zijn opvolger die op I mei was aan
getreden. In aile gevallen oordeelde het voormalige 
hoofd Financien het onnodig om superieuren of de 
betrokken gedeputeerde in te lichten. In diezelfde 
maand mei bleek het rninisterie van Binnenlandse 
Zaken er Iucht van te hebben gekregen dat de pro
vincie risicovoile leningen had uitstaan. De verant
woordelijke directeur van het ministerie belde daar
over de griffier en vroeg om informatie. De griffier 
wist van niets en speelde de vraag door naar de kas
beheerder. In juni lager nog steeds geen antwoord, 
maar werd door het rninisterie wel gerappelleerd 
De griffier vroeg nogmaals informatie bij de kasbe
heerder en lichtte de Commissaris van de Koningin 
in over deze kwestie in hun wekelijks stafoverleg. De 
kasbeheerder was inmiddels op zomervakantie ge
gaan, en daarna werd dit ailes ingehaald door de ge
beurtenissen vanaf 8 juli. Noch George Brouwer, 
noch mijn persoon werd in enig stadium over dit 
ailes gelnformeerd, en daarna kwam de informatie 
mondjesmaat hoven tafel. In het licht van de later 
verworven kennis is dat ailemaal onvergeeflijk, maar 
interessanter is waarom elk van de betrokkenen in 
een eerder stadium selectief was bij het informeren. 
Naar de achtergronden van het bewust of onbewust 
achterwege laten van tijdige informatie kan ik 
slechts gissen: namen ze de kwesties niet hoog op of 
wilden ze onaangename informatie achterhouden in 
de hoop dat de problemen na verloop van tijd zich 
vanzelfweer zouden oplossen? 
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De eiaen partij 
In deze achtergrondschets kan de opstelling van 
mijn eigen fractie en van de partij niet ontbreken. 
Het gaat dan om zeer uiteenlopende aangelegenhe
den. De eigen statenfractie, die in juli trouwens voor 
de helft vakantie vierde, was even verrast over aile 
ontwikkelingen als ikzelf. Ik informeerde de betrok
kenen zo goed mogelijk, en in ingelaste fractieverga
deringen werd mij steun gegeven. Op de vrijdag 
waarop ik aftrad, is de statenfractie niet bijeen ge
weest, en de meesten moesten dan ook uit de media 
vernemen dat ik was opgestapt. Bij dat besluit waren 
wel mijn collega-gedeputeerden van de PvdA en de 
fractievoorzitter betrokken geweest, al nam ik ui
teraard die beslissing zelf. (Maar wat heb je nog te 
beslissen als je de indruk krijgt dat een grote min
derheid van Provinciale Staten je al dagenlang weg 
wil hebben en vervolgens in de coalitie signalen 
worden gegeven dat ik n.iet op zeker het vertrouwen 
van alle fracties geniet?) Fractieleden waren dan ook 
verontwaardigd, dat de fractie niet was bijeengeroe
pen toen op vrijdag de gebeurten.issen zich zo snel 
ontwikkelden. 

Daarnaast was er het gewestelijk bestuur, dat de 
eerst verantwoordelijke is in de PvdA voor het func
tioneren van de statenfractie. Dat hield zich van dag 
tot dag intensief op de hoogte (althans het dagelijks 
bestuur) en naar mijn ervaring werd door dit orgaan 
de hele kwestie zakelijk en met het juiste gevoel voor 
verantwoordelijkheden benadert. Ze gingen niet op 
de stoel van de fractie zitten (wat bijvoorbeeld drie
kwart jaar eerder het geval was geweest bij de op
volging van George Brouwer en vee] kwaad bloed 
had gezet), en maakten duidelijk dat zij stonden voor 
het belang van de partij, een goede commun.icatie 
met de achterban en in het algemeen voor het aan
zien van de politiek. 

De landelijke politieke 'top' werd enerzijds ac
tiefbetrokken bij water zich toen en later afspeelde, 
de partijvoorzitter en de fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer, maar soms bemoeide men zich on
gevraagd. Toen in juli de discussie losbrak, ver
klaarde Kamerlid en voormalig Zuid-Hollands ge
deputeerde Peter van Heemst op televisie en in 
kranten dat hij vond dat ik op moest stappen. Overi
gens hadden ook Kamerleden van andere partijen 
snel hun mening klaar. Toen later het rapport van de 
Commissie Van Dijk uitkwam, op 1 oktober, lieten 
ook de minister-president en de minister van Bin
nenlandse Zaken in de media merken dat er perso
nele consequenties getrokken moesten worden. Het 

aanzien van bestuur en politiek was immers in het 
geding. lk geef toe mij nogal gestoord te hebben aan 
dat soort ongevraagde uitlatingen. Omdat dit geen 
vrijblijvende opmerkingen zijn, maar afkomstig van 
functionarissen die zelf geen rol hebben bij de be
oordeling van de politieke consequenties. En omdat 
aan anderen dan landelijke politici opeens een norm 
werd voorgespiegeld die, indien toegepast op de 
landelijke politiek, daar regelmatig tot en.ige perso
nele wisseling had moeten lei den. 

DE LESSEN VAN CETECO? 

De ondernemende overheid; publieke taken en 

onderneminasaeest 
Ik wil hier een aantal kanttekeningen bij de affaire 
plaatsen van meer algemene aard. Zij betreffen de 
werking van het openbaar bestuur in Nederland en 
die van de media. 

De eerste verderreikende observatie die ik wil 
maken, betreft de ingewikkelde materie van de 
spanning tussen publieke taken en marktgericht 
opereren van de overheid en daaraan verbonden in
stellingen. De vraag wat kerntaken zijn van overhe
den, en daaraan gekoppeld de vraag welke taken 
beter op afstand gezet kunnen worden, is allange 
tijd aan de orde. Op een aantal punten blijkt er geen 
bevredigende consensus te zijn over de gewenste 
aanpak. Ook de PvdA worstelt al langere tijd met 
dergelijke vragen, terwijl ze de kern raken van op
vattingen over de inrichting en positie van staat en 
overheid. 

Bij de provincie Zuid-Holland ging het om de 
vraag of met behulp van de expertise die nodig was 
om op zakelijke wijze het eigen kasbeheer te realise
ren ook geld verdiend kon worden met een aparte 
leningportefeuille. Het is zo aanlokkelijk om dat te 
doen. Een overheid is een goudgerande instelling, 
dus die kan goedkoop kapitaal aantrekken. Door dit 
tegen een iets hogere rente door te lenen, kun je 
geld verdienen. De inkomsten zijn bestemd voor de 
publieke zaak, zodat je minder belasting behoeft te 
heffen. Deze redenering was de basis voor de beslis
sing in 199} van het college van Gedeputeerde Sta
ten om de ruimte te geven aan intensieve treasury. 

Belangrijke invalshoeken werden hiermee echter 
veronachtzaamd. Aan dergelijke activiteiten kleven 
risico's (dat is nu juist de grond van de verdiensten), 
die dus ook in het resultaat moeten worden meege
wogen. Om goed te opereren, dien je zelf te be
schikken over kwalitatief en kwantitatief voldoende 
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expertise (wat overigens ook geld kost). Er client 
een adequate controle te zijn en adequaat toezicht. 
N og los van de principiele vraag of je de weg opmoet 
van 'near banking' (die ik zelf negatiefbeantwoord), 
leiden deze zakelijke nadelen tot een lage reele 
winst, een reden te meer voor twijfel. 

Enig houvast bij deze thematiek wordt gegeven in 
het rapport van de Commissie Cohen, over Markt

werking en Deregulering. Daaruit is gebleken hoeveel 
grijze gebieden er zijn, zoals bij de uitvoering van de 
sociale zekerheid en de rol van woningcorporaties. 
Ik wil ook wijzen op de studie van de Algemene Re
kenkamer naar de lappendeken van zelfstandige in
stellingen met een publieke taak, waarbij de minis
teriele verantwoordelijkheid in het geding is. Een 
conclusie daarbij was, dat een Kaderwet een zinloos 
instrument is en aileen bevrediging geeft aan politici 
die dan het gevoel overhouden greep op de materie 
te krijgen. 

Een belangrijk probleem, zoals wel vaker bij 
overheidsoptreden, is als er sprake is van een eenzij
dige invalshoek. Zo wil de minister van Financien 
een lage staatsschuld. Als de overheid zelfleent voor 
grootschalige infrastructuur, wordt dat gerekend tot 
de staatsschuld, ook als er voldoende inkomsten te
genover staan. Wat wel acceptabel wordt gevonden 
is als deze investeringen worden opgebracht door 
beleggers binnen het kader van commerciele pro
jectontwikkeling, waarbij de winst wordt opgestre
ken in de private sector. Dit laatste past ideologisch 
bij de vvo, maar past het ook bij de PvdA? Dienen 
wij het benutten van schaarse, aldan niet (semi-)pu
blieke voorzieningen over te laten aan private onder
nemers die daarbij vaak vanuit een monopoliepositie 
opereren en dan allerminst doelmatig behoeven op 
te treden? En helpt het dan allerlei toezichtinstanties 
in het leven te roepen, waarmee pseudo-wetgeving 
wordt gei:ntroduceerd? Uiteraard dienen zulke vra
gen in elk geval expliciet en openbaar aan de orde te 
zijn. Dat was overigens niet het geval to en in oktober 
199 s het college van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland besloot tot 'near banking'. 

Nog steeds ontbreekt in de Nederlandse be
stuurlijke verhoudingen een gemeenschappelijk re
ferentiekader over de acceptabele verwevenheid en 
gewenste scheiding van publiek en privaat. Oud
minister Peper heeft hierop indringend gewezen bij 
het afscheid van mevrouw Leemhuis-Stout als Com
rnissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Wellicht 
zou de Wiardi Beckman Stichting zich dit via een 

project kunnen aantrekken, want de PvdA spreekt 
over dit fundamentele vraagstuk tot op de dag van 
vandaag met vele tongen. 

De rol van de media en het opereren van 

bestuursorganen 

Mijn tweede kanttekening betreft de rol van de 
media, en de wisselwerking tussen media en poli
tiek. Het openbaar bestuur moet zich in de open
baarheid afspelen. Volksvertegenwoordigers en be
stuurders zijn publieke figuren die in het openbaar 
moeten beraadslagen als het gaat om het nemen van 
beslissingen, en die zich in elk geval publiek moeten 
verantwoorden. De vraag is echter wel: aan wie? In 
de relatie tussen de media en het bestuur wordt veel
vuldig het misverstand gehuldigd, dat deze verant
woording plaatsvindt via, zo niet aan, de media. 
Deze gedachte zit ernaast. Politieke functionarissen 
verantwoorden zich tegenover de instanties die hen 
benoemen en ontslaan, of aan wie ze verantwoor
ding moeten afleggen. Dat moet plaatsvinden in het 
openbaar en op basis van navolgbare argumenten. 
Maar in de dagelijkse praktijk loopt dit anders. 

Veel journalisten zien zichzelf als de plaatsbekle
der van de publieke opinie en menen tegelijkertijd 
dat de publieke opinie een doorslaggevend oordeel 
mag hebben over het functioneren van een bestuur
der of volksvertegenwoordiger. Aan wie is de jour
nalist, aan wie zijn de media, zelf verantwoording 
schuldig? Legitimatie ontbreekt op grond waarvan 
een journalist een oordeel kan vellen over het func
tioneren van volksvertegenwoordigers en bestuur
ders. Misschien is dat juist de reden waarom nogal 
wat journalisten spreken of schrijven in beschuldi
gende vorm (de stijl van een officier van justitie) of 
in direct oordelende vorm (een soort rechter). Met 
name journalisten van radio en televisie gaan daar
naast gebukt onder de dynamiek van hun beroep: ze 
moeten binnen enkele uren het nieuws presenteren, 
in de vrees dat het anders 'verouderd' is, dat ze de 
primeur rnissen, of omdat ze nu eenmaal gewend 
zijn aan vluchtig opereren. Men leest de onderlig
gende stukken niet, op zijn best de persberichten. 
Men heeft de tijd niet voor een behoorlijke analyse, 
en vraagt daarom her en der om commentaar op een 
uit zijn verband gerukt citaat. 

Verder bestaat er de neiging tot het dramatiseren 
van het nieuws, dat vaak wordt teruggebracht tot 
persoonlijke posities. Ook daarvoor is wel een oor
zaak aan te wijzen, namelijk dat op die manier de kij
ker, luisteraar of lezer meer gei:nteresseerd zal zijn 
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en dat diens aandacht wordt vastgehouden. Dat 
speelt een belangrijke rol, omdat media commer
ciele producten leveren die verkocht moeten wor
den of zoveel publiek moeten trekken dat de re
clame-inkomsten hoog zijn. 

Hoe dan ook, ondanks aile verklaringen die ik er
voor kan geven, kan ik niet anders concluderen dan 
dat de journalisten, respectievelijk de media, een ta
melijk vluchtig, liefst gedramatiseerd product 
maken en dat aan de kwaliteit van dat product vaak 
het nodige mankeert. 

Voor deze kanttekening over de rol van de media 
had ik de gebeurtenissen in Zuid-Holland en rond 
mijn persoon niet nodig. Als je het echter in aile 
scherpte zelf ervaart, merk je goed hoe het mecha
nisme werkt en hoe machteloos je staat als men 
'bloed ruikt'. Veel meer dan het schetsen van het 
probleem kan ik niet, ik beschouw het verder als 
nauwelijks oplosbaar. 

De verhoudin9 tussen bestuurders en ambtenaren: 

verantwoordelijkheid en bevoeadheid 

Mijn derde kanttekening betreft het vraagstuk van 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid. In het Neder
landse democratische bestel zijn aileen bestuurders 
(ministers en staatssecretarissen, Comrnissarissen 
van de Koningin en gedeputeerden, burgemeesters 
en wethouders) verantwoordelijk voor en aan
spreekbaar op het opereren van de overheid. Het 
forum waar de verantwoording moet worden afge
legd is de volksvertegenwoordiging. De volksverte
genwoordiging wordt geacht vertrouwen te hebben 
in een bestuurder totdat het tegendeel blijkt. Op 
basis van deze fictie wordt de positie van bestuurders 
bepaald. Bij collegiaal bestuur (provincie en ge
meente) is daarbij nogal eens de vraag aan de orde of 
je een individuele bestuurder verantwoordelijk kunt 
stellen voor hetgeen in formele zin door een collegi
aal bestuur is besloten of uitgevoerd. Omdat het in
middels gebruikelijk en praktisch ook noodzakelijk 
is dat een portefeuillehouder de ruimte krijgt om op 
zijn eigen terrein te opereren, is het beeld van het 
collegiaal bestuur niet meer zo helder. Het zou het 
waard zijn eens wat dieper te graven in het span
ningsveld van individuele en collectieve verant
woordelijkheid bij collegiaal bestuur. Ik denk dat 
deze discussie ook belangrijker is dan aile vage dis
cussies over monisme en dualiteit. 

De fictie van de exclusieve verantwoordelijkheid 
van de bestuurder in relatie tot de ambtelijke onder
steuning (meestal aangeduid met de term ministe-

riele verantwoordelijkheid, al slaat die evenzogoed 
op aile overige bestuurders) staat echter nog steeds 
overeind. Naar mijn inzicht terecht. Dat neemt niet 
weg, dat er een aantal kanttekeningen te plaatsen is 
bij deze fictie. Laat ik er enige noemen: 

- Gelet op de omvang van de meeste bestuurs
apparaten, van ministeries tot gemeentelijke 
diensten, is het volstrekt onmogelijk voor be
stuurders om op de hoogte te kunnen zijn van 
wat zich in het ambtelijk apparaat afspeelt. 
Omdat bestuurders een onrniskenbare behoefte 
hebben om hierop wei greep te krijgen, is er al 
vee! gepraat over en soms ook wat gedaan aan het 
reduceren van de omvang van de organisatie die 
direct onder de bestuurders valt. Lukken doet 
deze reductie nooit, en meestal worden die 
delen van de organisatie weggesneden waar be
stuurders toch al geen omkijken naar hadden. 
- In toenemende mate zijn ambtenaren voor
zien van mandaten en delegaties. Veelal kunnen 
ze die weer doorgeven aan medewerkers aan wie 
ze Ieiding geven. Met behulp van een goede be
schrijving van de administratieve organisatie, 
goede controlemechanismen en duidelijke rege
lingen is dit alles transparant te maken. Het over
grote deel van de werkzaarnheden, zeker bij de 
uitvoering van het beleid, komt niet onder ogen 
van een bestuurder. Hooguit wordt deze via een 
vorm van manaaementiriformatie periodiek en sa
menvattend op de hoogte gehouden. Soms is 
zelfs expliciet vastgelegd dat een bestuurder zich 
niet met individuele gevallen mag bezighouden, 
met name om vriendjespolitiek te voorkomen 
Het is echter onvermijdelijk dater op ambtelijk 
niveau beleid wordt gemaakt ofbijgeschaafd. De 
kwaliteit en de integriteit van de gemiddelde N e
derlandse ambtenaar zijn zodanig, dat je ze dat 
best kunt toevertrouwen. Vaak komt het trou
wens voor dat de kwaliteit van de ambtenaren die 
van hun bestuurders overstijgt wat ook weer de 
nodige problemen kan geven, maar ieder moet 
zijn rol goed spelen. 
- AI lange tijd bestaat de wens dat bestuurders 
zich minder 'opsluiten in hun ivoren toren'. Vele 
landelijke en provinciale bestuurders maken er 
een gewoonte van om tenrninste elke week er
gens op werkbezoek te gaan, om enige relatie te 
onderhouden met de werkelijkheid. Lokale be
stuurders staan bijna allemaal in de dagelijkse 
werkelijkheid en behoeven dit niet eens te orga
niseren. Op elke bestuurder wordt een zwaar be-
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roep gedaan om contacten te onderhouden met 
het veld, met de eigen partij en met de volksver
tegenwoordigers. De cultuur van het collegiaal 
bestuur veroorzaakt dat elke week een halve of 
een hele dag in elkaars gezelschap wordt doorge
bracht en dat iedereen wordt voorzien van lood
gieterstassen leeswerk. Allemaal heel belangrijk, 
maar buitengewoon tijdrovend. De tijd die een 
bestuurder daadwerkelijk kan besteden aan de 
eigen portefeuille mag niet overschat worden. 
De meeste stukken worden daarom diagonaal 
doorgenomen, de gemiddelde bestuurder eist 
dat het op een 'A4tje' moet, en als bij eerste le
zing (diagonaal, soms tijdens een vergadering, 
soms half suffend in de late avonduren) 'er geen 
gekke dingen in lijken te staan', dan zet de be
stuurder zijn paraaf of handtekening. En als het 
de portefeuille van een collega betreft, dan zorgt 
de combinatie van drukte, onderlinge goede ver
houdingen, partijbelang en andere kenmerken 
van non-interventie voor een beperkt kritische 
benadering. 
- In de afgelopen jaren is een lappendeken ge
vormd van halfbakken (semi-)publieke organisa
ties om de ministeries, alsmede de provinciale en 
gemeentelijke bureaucratieen te ontlasten. 
Omdat sprake bleef van het uitvoeren van pu
blieke taken door deze zelfstandige instellingen, 
bleven bestuurders verantwoordelijk voor aller
lei aangelegenheden, zoals de benoeming van be
stuurders of directeuren van zulke organisaties, 
de subsidie, de hoogte van tarieven en heffingen, 
het toezicht op het functioneren enzovoort. Oat 
dit onduidelijkheden oproept en conflicten ver
oorzaakt, is in de afgelopen jaren ruimschoots 
gebleken. 

Met deze opmerkingen wil ik allerminst poneren, 
dat de fictie van de exclusieve bestuurlijke verant
woordelijkheid moet worden verlaten. Indien na
melijk een deel van deze verantwoordelijkheid, met 
name die voor de uitvoering, zou worden weggeno
men, zou dit inhouden dat een ander ( een ambtenaar 
of een directeur van een buiten de directe bureau
cratie geplaatste organisatie) verantwoording moet 
afleggen aan een volksvertegenwoordiging. Als ech
ter een ander dan de bestuurder verantwoording 
moet afleggen over aangelegenheden die teg~lijk 
binnen de taak van de bestuurder passen, is de vraag 
welke positie de bestuurder dan nog heeft om de be-

trokken ambtenaar of directeur ter verantwoording 
teroepen. 

Epilooa 

Na enige maanden is het mogelijk met een zekere af
stand de gebeurtenissen bij de provincie Zuid-Hol
land in de zomer en vroege herfst van 1999 te be
schouwen. Het probleem dat zich openbaarde was 
ernstig. Op grond van vertrouwelijk broddelwerk 
had zich een wezensvreemde activiteit ontwikkeld 
waarvoor het bestuur verantwoordelijk was, ook al 
wisten de bestuurders er vrijwel niets van af. En ver
antwoordelijk zijn betekent aanspreekbaar zijn, be
tekent het risico lopen het vertrouwen te verliezen, 
ook al draag je persoonlijk geen schuld. AI snel 
werd verondersteld dat het mijn politieke kop zou 
moeten kosten (bij de oppositie en in aile media). 
Dit werd door mijzelf na een week als onver
mijdelijk gezien. Maar uiteraard zeg je dat laatste 
tegen niemand, want dan is je positie terstond weg, 
terwijl het moment en de omstandigheden van af
treden nog een belangrijke, te bei'nvloeden aangele
genheid zijn. 

Ik heb me verbaasd over allerlei hypocrisie. Over 
de hoge toon van de vvo-oppositie, terwijl de vvo 
opvattingen heeft die juist de grond vormen voor de 
afgewezen activiteiten, nog los van de verantwoor
delijkheid voor de gerezen problemen van een 
college dat voor de helft uit v v o-gedeputeerden be
stond. Over het negeren van de context en de tijd
geest waarin in 1 9 9 s een beslissing werd genomen 
door Gedeputeerde Staten, waarbij door andere pu
blieke organisaties in die tijd vergelijkbare beslissin
gen werden genomen. Over media die normaal ge
sproken vrijwel geen belangstelling hebben voor en 
kennis hebben van provincies en het opereren daar
van en dan opeens over alles een mening hebben. 
Over landelijk opererende politici die voor het aan
zien van provinciale politiek en provinciale politici 
publiekelijk normen gingen stellen, waaraan zij zelf 
niet zijn gehouden. 

Maar inmiddels is de aandacht van iedereen weer 
verlegd en hebben talrijke misstanden elders de pro
vincie Zuid-Holland weer de bescheiden plaats ge
geven die haar toekomt. 

ARIE DE JONG 

Was bij het uitbreken van de Ceteco-cifj'aire Gedeputeerde 

van Zuid-Holland met o.a. Financien in zijn 

portifeuille; hij trad twee weken na de crisis cif 
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Tijdens de top van Helsinki 
van I o en I I december 
I 999 besloten de rege
ringsleiders van de Euro-

Een Europese 
kopgroep is niet 
in het belang van 

Nederland 
aanpassing zal uitblijven, 
zal de daadkracht en be
stuurlijke slagvaardigheid 

pese Unie de resterende, 
van de Unie eroderen en 
het proces van Europese in

Oost-Europese Ianden als
nog de status van kandi
daat-lidstaat te geven. In 
navolging van Estland, 
Polen, Tsjedrie, Honga
rije, Slovenie en Cyprus, 
die a! eerder waren gese
lecteerd, mogen in de toe
komst ook Letland, Litou
wen, Slowakije, Bulgarije, 
Roemenie (en Malta en 
Turkije) aanschuiven. 

JEROEN BULT 
tegratie onherroepelijk 
vastlopen. Het rapport 
werd door de Europese re
geringsleiders en de Euro
pese Comrnissie enthou
siastonthaald. De Comrnis
sie van voorzitter Romano 
Prodi heeft het merendeel 
van de ideeen zelfs ver
werkt in een op 26 januari 
geopenbaard plan dat als 
basis moet dienen voor de 
inmiddels gestarte onder
handelingen over de herzie

De oostwaartse uitbreidinB van de E u he# de 

ideeen over een intearatie bij meerdere snelheden 

en een kern-Europa als avant-aarde aroep van 

lidstaten nieuw Ieven in9eblazen. 

Hier wordt betoo9d, dat een kern-Europa de 
kleine lidstaten in een onderaeschikte rol ten 

opzichte van de arootmachten manoeuvreert. 

Deze historische beslis
sing deed menig politicus 

Het zal hun nationale beweainasvrijheid 
beperken, niet in de laatste plaats oak die van 

Nederland. 

en beleidsmaker in de huidige E u huiveren: dreigt 
de Unie met zoveelleden niet onbestuurbaar te wor
den? Een werkgroep die werd voorgezeten door de 
Belgische oud-premier Jean-Luc Dehaene had dit 
vraagstuk al eerder aan de orde gesteld. Institutio
nele hervormingen zouden onontkoombaar zijn en 
zelfs de vorming van een kerngroep die een voor
trekkersrol vervult, zou moeten worden overwo
gen, aldus haar ad vies. 

In dit artikel staat die geopperde mogelijkheid 
van een kern-Europa centraal. In Nederland wordt 
het idee van harte ondersteund door PvdA, c D A en 
n66, maar deelname aan zo'n kerngroep is om 
meerdere red en en geen N ederlands belang, zo zal ik 
beargumenteren. 

Het plan-Dehaene 

Op I 8 oktober I 999 presenteerde een commissie 
van 'Wijze mannen' onder Ieiding van Dehaene het 
rapport De institutionele aevolaen van de uitbreidinB. In 
het stuk wordt gepleit voor een drastische wijziging 
van de structuur en de besluitvorming van de Euro
pese Unie met het oog op de naderende grootscha
lige oostwaartse uitbreiding. Indien een dergelijke 

ning van het Verdrag van Amsterdam uit I 997. Deze 
Intergouvernementele Conferentie (IGC) moet in 
december, onder Frans voorzitterschap, bekroond 
worden met de ondertekening van een nieuw ver
drag in Nice. 

Wat houden de voorstellen die Dehaene c.s. heb
ben gelanceerd, en die de Commissie-Prodi heeft 
overgenomen, nu concreet in? Allereerst willen zij 
af van het vereiste van eenstemmigheid en het veto
recht dat iedere lidstaat heeft. In plaats daarvan zou 
een systeem van gekwalifi.ceerde meerderheidsbe
slissingen tot norm verheven moeten worden, zodat 
notoire dwarsliggers geen blokkades meer kunnen 
opwerpen. De verdragsteksten die de juridische 
basis vormen van 'Europa' zouden vanuit dit per
spectief in tweeen moeten worden gesplitst. Een 
kernverdrag, waarvoor unanimiteit tussen de ian
den de regel blijft, zou de beginselen, de doelstellin
gen, kortom, het algemene kader der E u moeten 
behelzen. Stemming bij gekwalifi.ceerde meerder
heid zou vooral toegepast kunnen worden op een 
tweede dee! , dat de meer specifi.eke beleidsterrei
nen zoals landbouw en handel Ievert. De Europese 
Commissie - en dan vooral Prodi - gaat overigens 
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nog een stap verder en zou voor veel meer terreinen 
dergelijke besluitvorming willen aanwenden. 1 Ook 
zou de positie van de voorzitter van de Europese 
Commissie versterkt moeten worden en zou ieder 
land voortaan nog maar een Commissaris voor dit 
dagelijkse bestuursorgaan van de Unie mogen leve
ren (hoewel de Europese Commissie zelf over dat 
laatste punt verdeeld is). 2 

Het meest opvailende voorstel heeft betrekking 
op de zg. 'flexibiliteit'. De werkgroep en Prodi sug
gereren dat lidstaten die op een of meer terreinen 
dieper wensen te integreren hiertoe ook daadwer
kelijk de kans zouden moeten krijgen en niet meer 
opgehouden zouden mogen worden door 'achter
blijvers'. Ook de vroegere Commissie-voorzitter 
Jacques Delors toonde zich groot voorstander van 
deze optie; een avant-garde-groep van lidstaten zou 
door cooperatie op aile mogelijke terreinen moeten 
samensmelten tot een soort federatie. 3 

Helemaal nieuw is dit idee niet. In de jaren ne
gentig opperden achtereenvolgens de Britse pre
mier Major, de Franse minister van Europese Zaken 
Lamassoure, de Duitse politici Schauble en Lamers 
(waarover zodadelijk meer) en de Franse premier 
Bailadur de mogelijkheid van een Europa van meer
dere snelheden. 4 Ook het Verdrag van Amsterdam 
(I 997) bevat een clausule in deze richting, zij het dat 
deze differentiatie aileen wordt toegestaan als geen 
van de Eu-lidstaten zijn veto uitspreekt. Voorstan
ders van deze vorm van nauwere samenwerking 
zouden graag zien dat deze clausule wordt gewij
zigd, zodat niets een kleine groep Ianden nog tegen 
kan houden om verder te integreren. s 

lntearatie bij meerdere snelheden 

Het is verstandig om, alvorens in te gaan op nut en 
noodzaak van flexibilisering (voor Nederland), 
eerst eens te kijken, welke vormen van gedifferen
tieerde integratie bestaan. Grofweg kan men een 
onderscheid maken tussen twee categorieen: 

I. Variabele aeometrie . Hier neemt een kerngroep 

van Ianden het voortouw op zoveel mogelijk be
leidsgebieden om het integratieproces gaande te 
houden, waarop de rest zich later kan aansluiten. 
2. Europa a Ia carte. Lidstaten kunnen kiezen op 
welke gebieden ze wei willen samenwerken en 
op welke niet. Ieder land stelt als het ware zijn 
eigen 'menu' samen en is vrij om zich aan be
paalde onderdelen van Europese verdragen te 
onttrekken. Zo doet Denemarken, conform een 
in december I992 te Edinburgh getroffen rege
ling, niet mee aan het Gemeenschappelijk Bui
tenlands- en Veilgheidsbeleid (GBVB), terwijl 
Groot-Brittannie een opt-out bedong voor het 
Sociale Protocol bij het Verdrag van Maastricht. 6 

De commissie-Dehaene en Prodi neigen naar de eer
ste variant, waardoor de optie van een vastomlijnd 
kern-Europa in zicht komt. Duitsland, Frankrijk, 
Italie, Nederland, Belgie en Luxemburg, die op I 8 
april I 9 s I de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal (EGKS) oprichtten, zijn al genoemd als po
tentiele !eden van die groep. Maar client Nederland 
zonder voorbehoud aan te schuiven? Deze vraag 
roept een deja vu-gevoel op. In de periode I 994-
I 9 9 s is ook al eens gedebatteerd over het al dan niet 
toetreden tot een kopgroep die de 'kar' zou moeten 
trekken. Wat was daarvoor destijds de aanleiding? 

Op I september I994lieten de cou-parlemen
tariers Wolfgang Schauble en Karl Lamers een dis
cussiestuk 7 het Iicht zien, waarin zij stelden dat uit
breiding van de E u in verband met de stabiliteit op 
het Europese continent en de verankering van de de
mocratie in de Oost-Europese staten voor de Bonds
republiek van cruciaal belang was. Uitbreiding zou 
echter als nadeel hebben dat afbreuk zou kunnen 
worden gedaan aan de door dit land niet minder van 
essentieel belang geachte verdieping der integratie: 
'Der feste Kern hat die Aufgabe, den zentrifugalen 
Kraften in der immer grol3er werdenden Union ein 
starkes Zentrum entgegenzustellen' 8 Derhalve pro
pageerden de twee Bondsdagleden het creeren van 

1. NIIC Handelsblad, 27 januari 2ooo. 
2. Dehaene had tijdens de top in 
Amsterdam een flinke aanvaring met 
premier Kok over dit onderwerp. 
Laatstgenoemde wenste aan Nederland, 
gezien zijn inwonertal, een zwaarder 
gewicht toe te kennen. Ook de 
Europese Commissie wil bij stemming 
het aantal inwoners van de lidstaten een 
rollaten spelen. 

4 · B. Boxhoorn en M. Jansen, De 
inwaratie van Europa. Een historische 

het integratieproces?', in: lnternationale 
Spectator, december 1994, no.12, p.s84 
en K. Nomden, 'Flexibiliteit: 

3. Le Monde, 19 januari 2ooo. 

schets, Coutinho, Bussum 1997, pp. 194-
196. 
s. Zie bijvoorbeeld: Adviesraad 
lnternationale Vraagstukken, De IGC 

2000 en daarna . Op wea naar een Europese 
Unie van cfertiB lidstaten (Advies no. 1 2 ), 
Den Haag 2ooo, pp. 24-2s. 
6. L.J. Bal en J.Q.Th. Rood, 'Het 
Frans-Duitse kern-Europa. Model voor 

Sleutelelement van Europese 
integratie?', in: lnternationale Spectator, 
december 1997, no.12, pp.68s-686. 
7· cou;csu-Fraktion des Deutschen 
Bundestages, Uberleaunaen zur 
europiiischen Politik, Bonn 1994. 
8. Franlifurter Allaemeine Zeiwna, 
8 september 1994. 
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een kerngroep, bestaande uit Duitsland, Frankrijk 
en de Benelux, die niet aileen een monetaire een
heid zouden moeten vormen, maar tevens de afspra
ken met betrekking tot de twee overige pijlers van 
'Maastricht' zouden moeten uitvoeren. 

Dit idee werd min of meer overgenomen door de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(wRR) die de Nederlandse regering in juni I 99S ad
viseerde het buitenlands beleid meer af te stemmen 
op de as Bonn-Parijs en vol overgave dee! te nemen 
aan de door Schauble en Lamers uitgedachte voor
hoede. Aileen Duitsland en Frankrijk zouden in staat 
zijn het integratieproces dynamische impulsen te 
geven: 'Versterkt handelingsvermogen kan naar zijn 

tief. I I De vvn toonde zich daarentegen sceptisch; 
fractievoorzitter Bolkestein waarschuwde tijdens 
een partijbijeenkomst te Noordwijk in februari 
I 99S voor een te serviele opstelling jegens de as 
Bonn-Parijs. Journalist Cees van Lotringen schreef 
vol overtuiging: 'Een klein land als het onze doet er 
goed aan zijn plaats in het Europese krachtenveld te 
kennen en zijn beperkte middelen te richten op het 
centrum van de macht en niet op de periferie', ter
wijl historicus/ columnist Dirk-Jan van Baar juist 
stelde dat 'Nederland in Europa alleen meerwaarde 
heeft, als het zich openstelt naar de wereld en zich 
bewust is van zijn Atlantische identiteit.' 1 2 Ook de 
gezaghebbende NRc-columnist J.L. Heldring ging op 

aard slechts uitgaan van de 
grote lidstaten in de E u die 
reeds een aanzienlijk poli
tiek aggregatievermogen 
hebben opgebouwd dat nog 
verder is uit te breiden. 
Hierbij zijn er geen andere 
kandidaten dan het Frans
Duitse koppeJ.'9 Zonder de 

De concrete uitwerkinB van het 

plan-Dehaene zal de komende tijd 

een Jraaie beproevinB voor het 

buitenlandspolitieke praamatisme 

van Paars 11 worden. 

soortgelijke wijze in op de 
positie van Nederland. 

Naderhand zou het idee 
van de vorming van een 
kerngroep naar de achter
grond verdwijnen, hetgeen 
samenhangt met een aantal 
aspecten van buiten- en 

vorming van een kerngroep zal de Europese een
wording stagneren, waarop een onvermijdelijke 
verwatering zal volgen. Dit zal vervolgens leiden tot 
een 'vernegentiende-eeuwsing en spelverruwing' 
van de Europese politiek. Duitsland zal in zijn tradi
tionele rol van hegemoniale Zentralmacht worden ge
drongen, met aile centrifugale, op coalitievorming 
gerichte reacties van de overige Europese staten van 
dien. 10 Een verdieping van de integratie onder Iei
ding van een coalition if the willing and able zou een 
dergelijke fragmentatie voorkomen; op zo'n kern
groep rust de taak de stagnatie te doorbreken en de 
Bondsrepubliek adequaat te verankeren. Nederland 
zou zich dan ook volledig op die groep moeten 
orienteren en zou zich omwille van het gewichtige 
doe! meer moeten schikken naar de wensen van de 
Duits-Franse hoofdrolspelers. 

In politieke, wetenschappelijke en journalistieke 
kringen zorgden de notitie van Schauble en Lamers 
en de voorstellen van de w R R voor wisselende re
acties. c DA en PvdA reageerden overwegend posi-

binnenlandspolitieke aard. 
Binnen de as Bonn (later Berlijn)-Parijs manifesteer
den zich geleidelijk aan steeds meer fricties. Duits
land ergerde zich aan de Franse atoomproeven, de 
Franse stellingname inzake handelsliberalisatie en de 
plotselinge afschaffmg van de dienstplicht door de 
westerbuur. Van een Manneifreundschtif't. tussen 
Chirac en Kohl was a! geen spake, maar het aantre
den van kanselier Schroder in oktober I 998 luidde 
een nieuw en nationaalcentrischer tijdvak in het 
Duitse buitenlands beleid in. Schroder, vertegen
woordiger van een jongere generatie politici, zou 
zich minder door historische sentimenten Iaten lei
den en zou de rol van Duitsland in de wereldpolitiek 
krachtiger gaan benadrukken. De relatie met Frank
rijk verloor stilaan zijn sacrale karakter - al tijdens 
hun eerste officiele bilaterale top in Potsdam, op I 

december I998, hadden Schroder en Chirac enige 
aanvaringen (over de hoogte van de Duitse fmanciele 
bijdrage aan de E u en de hervorming van het Euro
pese landbouwbeleid)- en kreeg een meer zakelijke 
wending. 13 

9· Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, Stabiliteit en veiligheid 
in Europa. Het veranderende krachtenveld 
voor het buitenlands beleid (w R R 48), 
sou, Den Haag 199,1', p.123. 

Stabiliteit, veiligheid en kerngroep ' , in: 
lnternationale Spectator, september 1995, 
no.9, P·444· 

1 2. C. van Lotringen, De kwetsbare kolos. 
De gevaren van een zwak Duitsland, L.J. 
Veen, Amsterdam/ Antwerpen 199.1', 

10. M.C. Brands, "Rauwe' of 
'gekookte' integratie van Europa. 

1 1 . Zie voor een kritiek op het 
exclusief Frans-Duits leiderschap: 
Christen Democratise he Verkenningen, april 
199,1', no.4, pp.148-15'4· 

p. 1 .1' 1 en pp. 1 .1'7· 1 .1' 8 en lntermediair, 
1 8 november 1 994· 
13 . NTIC Handelsblad, 2 december 1998 
en The Economist, 6 maart 1999. 
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Nederland op zijn beurt werd geconfronteerd 
met oplopende spanningen met Frankrijk, terwijl 
het aanhalen van de betrekkingen met dit land juist 
fundamentele vereiste was voor deelname aan een 
kerngroep. Hoewel minister Van Mierlo het WRR

advies positief beoordeelde en het tot leidraad van 
zijn beleid wenste te maken, gooiden de ruzies over 
softdrugs en het presidentschap van de Europese 
Centrale Bank roet in het eten. Bovendien zou zijn 
opvolger Van Aartsen een meer pragmatische, op 
praktisch nut gerichte koers voorstaan, waarbij hij 
geen plaats leek te willen inruimen voor het zich 
fixeren op bepaalde grootmachten. Zelfs het Ver
enigd Koninkrijk kwam na de machtsovername 
door Tony Blair in mei 1997 weer in zicht als een 
serieuze partner. 

Nederland en een kern-Europa: vijfbezwaren 
De concrete uitwerking van het plan-Dehaene zal de 
komende tijd een fraaie beproeving voor het buiten
landspolitieke pragmatisme van Paars 11 worden. 
Wederom zal de vraag moeten worden beantwoord, 
of Nederland bereid is zich vast te leggen op deel
name aan een kopgroep. Als het kabinet-Kok ver
standig is, houdt ze de boot af. Er kunnen namelijk 
grote bezwaren worden aangevoerd tegen deel
name, bezwaren die in 1994-95" eveneens vaak wer
den aangevoerd tegen het opgaan in een kern
Europa en nog immer van toepassing zijn. 

Allereerst is het de vraag, cif er nog wei een eendui

dige, vitale as Berlijn-Parijs bestaat die de Ieiding bin
nen een kern-Europa op zich zou kunnen nemen en 
waarop Nederland zijn beleid zou kunnen afstem
men. We zagen net a! dat de Duits-Franse relatie 
midden jaren negentig zakelijker en stroever is ge
worden. De verstandhouding heeft onlangs nog 
enige averij opgelopen door de Franse terughou
dendheid met betrekking tot de (uiteindelijk mis
lukte) voordracht van de Duitse staatssectretaris van 
Financien, Koch-Weser, als directeur van het 1M Fen 
de geringe animo van de Bondsdag om de mede door 
Chirac gei'nitieerde E u -sancties tegen Oostenrijk te 
ondersteunen. 

De Bondsrepubliek is na de hereniging weer ge
confronteerd met de Mittellage, welke zij van ouds
her in Europa inneemt. Deze klassieke brugfunctie 
tussen oost en west deed zich tijdens de Kosovo-cri
sis in 1999 duidelijk gelden, toen kanselier Schroder 
en minister van Buitenlandse Zaken Fischer zich 
zeer ontvankelijk toonden voor de wensen van Rus
land. De Umzug naar de bruisende metropool Berlijn 

zal het Duitse gevoel voor orandeur en nationaal zelf
bewustzijn ongetwijfeld verder voeden. De con
structieve inspanning voor de Europese integratie, 
die de naoorlogse (West-)Duitse buitenlandse poli
tiek altijd kenmerkte, is sterk afgenomen; de Bonds
republiek presenteert dezer dagen nog slechts spo
radisch ad hoc-initiatieven. Dit bleek ook tijdens de 
meest recente E u-top, in Lissabon, alwaar de in
breng van Schroder en Fischer marginaal was. 

Schroder blijkt te beschikken over een bredere, 
meer op de Angelsaksische wereld gerichte orienta
tie dan zijn voorganger en heeft de banden met 
Groot-Brittannie aangehaald (dit mede in het kader 
van de Derde Weg), terwijl president Chirac en pre
mier Blair begin december 1998 teSt. Malo een de
fensie-accoord ondertekenden ( dat eind vorig jaar 
in Londen werd herbevestigd). Wil Chirac tegen
wicht bieden aan een al te zelfstandig opererend 
Duitsland en het tot meer meegaandheid op het ge
bied van Europa dwingen? Door de Britse bekering 
tot Europa is de situatie in ieder geval complexer ge
worden dan enige jaren geleden. Er lijkt een soort 
driehoeksverhouding te zijn ontstaan die aansluit bij 
de huidige tendens binnen de E u om meer dan voor
heen met wisselende partners op bilaterale schaal 
zaken te doen. 

Er geldt een tweede bezwaar. De vorming van een 
cifgebakende, gesloten machtsconcentratie, waarbinnen 
de grotere lidstaten domineren, is geenszins in het 
belang van Nederland. Van gelijkwaardigheid, laat 
staan invloed, zal geen sprake zijn; de kleinere ian
den zullen telkens voor faits accomplis worden ge
steld. Met name Parijs heeft nooit een geheim van 
zijn Europese leidersambities gemaakt en zou de be
langrijkste kwesties het hefst aileen met de andere 
grootmachten regelen- hetgeen nu binnen de Con
tactgroep voor Joegoslavie en de G 8 feitehjk al ge
beurt. Het beschouwt de 'kleintjes' zeker niet als 
gelijkwaardige partners en zal grote druk op hen uit
oefenen om bij te dragen aan een spoedige realisatie 
van zijn traditionele streven om de Europese veihg
heid zoveel mogelijk vorm te geven buiten de vi tale 
relatie met de Verenigde Staten om. 

Premier Kok gaf in de marge van de E u-top in het 
Finse Tampere (15" en 16 oktober 1999) te kennen 
dat hij op het gebied van buitenlandspolitieke en fis
cale samenwerking diepere integratie binnen een 
kopgroep wenste te reahseren. '4 Opvallend genoeg 
liet hij zich wei kritisch uit over het plan van Schro
der en Chirac om de coordinator voor het GBVB, 
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Solana, rneer concrete bevoegdheden te geven. 
Zouden Berlijn en Parijs uit zijn op bei'nvloeding van 
zijn positie jegens de Raad van Ministers en geza
menlijk zijn werkzaamheden nader willen invul
len? 1 SIn een kern-Europa zal Nederland zeker vaker 
geconfronteerd worden met dergelijke 'wijsheden'. 
Bovendien heeft de werkgroep-Primarolo, die zich 
heeft gebogen over oneerlijke belastingconcurrentie 
in de EU, Nederland in november I999 genoemd als 
bedenker van tien dubieuze fiscale trues om buiten
landse investeerders aan te trekken. Tijdens de top 
in Helsinki een maand later werd de positie van 

nog tot een confrontatie, toen Nederland als E u
voorzitter de belabberde mensenrechtensituatie in 
China aan de kaak wilde stellen. Frankrijk en de 
meeste andere lidstaten lieten Nederland (dat zich 
slechts gesteund wist door Denemarken) in de kou 
staan. 

Een kerngroep draagt het risico in zich van een ver
brokkeling van de interne markt en inbreuk op de in
stitutionele-juridische eenheid en rechtszekerheid 
(het Gemeenschapsrecht). Welke afgevaardigden 
mogen in de Raad van Ministers en het Europees 

Parlement aanschuiven om notoire koploper in deze 
nog eens beklemtoond. 16 

Juist omdat Frankrijk en 
Duitsland zich allanger er
geren aan deze 'concurren
tievervalsing' van Neder
landse zijde, is het voor de 
hand liggend dat zij Neder
land zullen dwingen de 
controversiele wetgeving 
te schrappen. 1 7 

De relatie met de an-

Indien de andere kerngroepleden 

eisen dat Nederland zijn gedoogbeleid 

voor sift-drugs opgeift, zijn 

euthanasie- en prostitutiewetgeving 

bijstelt if zijn gunstige fiscale 

wetgeving voor buitenlandse 

ondernemingen aanpast, dan rest geen 

andere keuze dan mee te werken. 

over welke kwesties te pra
ten en te beslissen, als niet 
iedereen meedoet? Wat 
wordt de rol van de Euro
pese Commissie? Besluiten 
en regeis kunnen voor de 
ene lidstaat wei en voor de 
andere lidstaat niet of in 
mindere mate gelden. 20 

Dit zal chaos tot gevolg 
hebben, wat niet in het 

dere Beneiux-landen, Oos-
tenrijk, Ierland, Zweden, Finland en Denemarken 
client dan ook op peil te worden gehouden om te
genwicht aan de continentale grootmachten te hie
den. Groot-Brittannie blijft vanuit dit perspectief 
evenzeer een onmisbare partner, ofschoon zijn Eu
ropa-politiek sedert het aantreden van Blair minder 
consistent en minder voorspelbaar is geworden. 18 

Voorts is het maar de vraag, in hoeverre Nederland 
binnen een kernblok nog een beleid met eigen ac
centen kan voeren. Wat zal op den duur nog resteren 
van het traditionele mondiale beleid en de histori
sche en culturele banden met bepaalde Ianden? 1

9 

Nederland beijvert zich van oudsher voor een solide 
internationale rechtsorde, met een krachtige VN, 

terwijl een land als Frankrijk meer in termen van in
vloedssferen denkt (zie Afrika). Nederland hecht 
ook vee! waarde aan een actieve mensenrechten
politiek, terwijl Frankrijk dit minder prioriteit 
schenkt. In I 997 leidden deze uiteenlopende visies 

voordeel is van een han
deisnatie als Nederland. Landen die niet in een kern
groep participeren, kunnen misbruik maken van de 
situatie door hun belastingwetgeving of milieuricht
lijnen te versoepelen. Zal de kloof die ontstaat nog 
wei kunnen worden overbrugd? Aangezien elf Ian
den zich in mei I 998 hebben gekwalificeerd voor de 
EMu, zal de situatie n6g onverzichtelijker worden. 
Bovendien kan de klassieke Nederlandse inzet voor 
vrijhandel in gevaar komen, daar van oudsher pro
tectionistische en dirigistische Ianden als Frankrijk 
en ltalie binnen een kernblok over een sterke 
machtspositie zullen beschikken. De Europese 
agendavorming voor onderhandelingen in het kader 
van de Wereldhandelsorganisatie (wTo) leverde 
eind vorig jaar a! grote problemen op vanwege de 
Franse standpunten inzake landbouw en audio
visuele industrie. De stelling van Die Zeit-redacteur 
Thea Sommer dat 'so lange ein barter, magnetischer 
Kern existiert, der fiir die Schubkraft der Union 

14. NAC Handelsblad, 16 oktober 1999. 
15 . NAC Handelsblad, 1 8 oktober 1999 . 

werkgroep-Primarolo: De Staatscourant, 
1 o maart 2ooo. 

19 . Zie ook: J.W. Sap, 'De Frans-Duitse 
as: Belangrijk, maar niet exclusief ' , in: 

16. Dit mag gerust een inschattingsfout 
van de Nederlandse d.iplomatie en van 
staatssecretaris Vermeend worden 
genoemd. Zie: Het Parool, 14 februari 
loco . Zie voor de bevind.ingen van de 

1 7. Zie ook: J. Bult, 'Europese fiscale 
harmonisatie. Onderlinge concurrentie 
doorkruist dit streven ' , in: Uberaal 

Reveil, juni 1999, no.3, pp. 125-129. 
18. Zie: The Guardian, 27 januari 2ooo. 

M.C.J. Jehee, J.A. de Koning en J.W 
Sap, De Frans-Duitse as: Tiranniek '![ 
sympathiek?, Wolters Noordhoff, 
Groningen 1996, p.8s. 
2o . De Volkskrant, 13 oktober 1999. 
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sorgt, [solche] Unterschiedlichkeit auch keinen 
Schaden stiftet' 2', is dus wei erg kort door de bocht. 

Het draaavlak voor de EU, dat nu reeds te wensen 
over laat, kan verder afnemen. 22 De Nederlandse 
bevolking zal zich ongetwijfeld ergeren aan de eisen 
van andere (grote) land en op bepaalde gevoelige ter
reinen en grote moeite hebben met inbreuken op de 
traditioneelliberale wetgeving op bepaalde terrei
nen. Indien de andere kerngroepleden (bij gekwali
ficeerde meerderheid) eisen dat Nederland zijn 
gedoogbeleid voor softdrugs opgeeft, zijn euthana
sie- en prostitutiewetgeving bijstelt of zijn gunstige 
fiscale wetgeving voor buitenlandse ondernemingen 
aanpast, dan rest geen andere keuze dan mee te wer
ken. In de Ianden die in eerste instantie niet tot het 
kern-Europa zullen worden gerekend, zal de nodige 
wrevel rijzen. Zij zullen het gevoel hebben tot een 
soort tweederangs-lidstaten te worden gedegra
deerd, wat afbreuk zal doen aan de positie van rela
tief Europees gezinde politici (Blair, Persson) en 
partijen (het liberale Venstre in Denemarken). 2 3 

Hierop aansluitend: De vorming van een kern
Europa gaat voorbij aan vraagstukken van meer fun
damenteel-principiele aard. De acceptatie van de 
kandidatuur van Turkije voor het Eu-lidmaatschap 
en de opvallend emotionele reactie van veel Euro
pese Ianden op de toetreding van Jorg Haiders FPO 

tot de Oostenrijkse regering duiden op de dringende 
noodzaak van een diepgaande bespiegeling over de 
Europese identiteit en het nut van verdere intearatie. Waar 
loopt de grens van Europa en bestaat er zoiets als een 
Europese waardengemeenschap? Op welke terrei
nen willen we verder samenwerken en waarom? 
Heeft de burger bijvoorbeeld niet meer aan het in 
maart door Denemarken ingediende voorstel om 
(grensoverschrijdende) rnilieucriminaliteit te be
strijden dan aan academische, abstracte gesprekken 
over differentiatie? Europa wil te vee! doelstellingen 
(uitbreiding, institutionele hervormingen, eigen de
fensiemacht en -industrie, EMu) tegelijkertijd ver
wezenlijken, is te zeer een doel op zichze!f geworden, 
een aangelegenheid voor Eurofiele politici en be
leidsmakers, en verliest de burger uit het oog. Het is 
onder meer deze gevaarlijke kloof tussen politiek en 
burger die demagogen als Haider in de kaart speelt. 

6' 

Tot slot 
De Europese top in Helsinki kan met recht histo
risch worden genoemd. De regeringsleiders beslo
ten ook met de resterende Oost-Europese Ianden 
toetredingsonderhandelingen te starten, zodat de 
deling van het continent defmitief overbrugd zal 
worden. De uitbreiding van de Unie drong de kwes
tie van de institutionele hervormingen echter vol
ledig naar de achtergrond. Ondanks voorzichtig 
aandringen van de Benelux-landen en Italie, werd 
nauwelijks over deze materie, laat staan over het 
plan-Dehaene, gesproken. De hervormingen, inclu
sief de mogelijkheid om tot een integratie van meer
dere snelheden te komen, zullen tijdens de 1 G c 
onderhandelingen, die in februari onder Portugees 
voorzitterschap aan bod komen. 24 

Het bereiken van overeenstemming belooft een 
zware opgave te worden, aangezien er fundamentele 
belangen op het spel staan. Hopelijk laat politiek 
Den Haag zich niet als vanouds verblinden door 
rechtlijnig Euro-idealisme. CDA-fractievoorzitter 
De Hoop Scheffer liet weten dat 'je absoluut een 
avant-garde nodig hebt, omdat anders de langzaam
ste het tempo gaat bepalen. Als je geen flexibiliteit 
introduceert, kom je al snel uit bij desintegratie. Een 
Europa dat stilstaat, is een Europa dat achteruitgaat.' 
Zijn PvdA-collega Timmermans sprak van 'de 
noodzaak van het ontwikkelen van gedifferentieerde 
vormen van Europese integratie' en stelde: 'Her
vormen wij niet, dan dreigt het geraamte van het 
Europese huis te bezwijken onder aile etages die 
erop worden gezet zonder versterking van de funda
menten.'2> Zowel CDA als PvdA hechten, getuige 
deze zwaarmoedige woorden, vee! waarde aan ver
dieping en tonen zich voorstander van de vorming 
van een kerngroep, net als zij deden na de presenta
tie van het WRR-rapport in 1995" · Of deze stelling
names in overeenstemming zijn met het belang van 
Nederland, waag ik te betwijfelen. 

Ten eerste behoort het uitgangspunt van het bui
tenlands beleid het behoud van de nationale bewe
gingsvrijheid en de mogelijkheid tot het vormen van 
(wisselende) coalities te zijn. Een orientatie op sta
ten, waarmee men belangen en waarden deelt is 
hiervan een logischere consequentie dan het zichzelf 
opsluiten in een beperkt continentaal blok en de 
hieraan inherente onderdanigheid jegens de lei-

21 . Die Zeit, 9 december 1999. 
2 2 . Voormalig staatssecretaris van Euro
pese Zaken P. Dankert stelt dat de E u, 

alvorens tot institutionele hervormingen 
over te gaan, allereerst bredere steun 
onder de bevolking moet zien te ver-

werven. Zie: De Staatscourant, 4 - 2-2ooo. 

23. Europa van Moraen, Io - II - 19 99 · 
24 . The Times, Io - I - 2ooo . 



£1 

e 
!I 

g 
:l 
:t 

s 

n 
e 
k 
r 
r 

n 

.t 
n 

e 
e 

:t 

e 

e 

g 

n 

n 

.S 

lf 
e 

S &..D 4 2ooo 

dende mogendheden. De toenmalige premier Drees 
onderkende dit reeds in de jaren vijftig, toen hij een 
gezonde distantie ten opzichte van Bonn en Parijs in 
acht nam, de toenmalige EGKS een open karakter 
wilde geven en voor een hechte band met het Ver
enigd Koninkrijk en de noordse Ianden pleitte. Zijn 
opvattingen bezitten ondanks de gewijzigde om
standigheden nog altijd geldingskracht (en gezien de 
sociaal-democratische mentaliteit van Scandinavie 
zou men van de huidige PvdA toch ook wei enige af
fmiteit met dit deel van Europa mogen verwachten). 
Het kabinet-Kok heeft zich inmiddels enigszins ont
vankelijk getoond voor deze oude wijsheid; staats
secretaris Benschop heeft de nadrukkelijke instruc
tie gekregen om tijdens de I G c-onderhandelingen 
waakzaam te zijn voor een versterking van de 
machtspositie der grote Ianden. 26 

Ten tweede verdient uitbreiding van de E u voor
rang hoven verdieping. Het is op zijn zachtst gezegd 
dubieus, en voor de Oost-Europese staten ronduit 
beledigend, om direct na de oostwaartse uitbreiding 
te filosoferen over meerdere snelheden, kerngroe
pen etc., zodat er weer een soort nieuwe scheidslijn, 
een 'tweede divisie' zo men wil, zal ontstaan (de re
actie van veel van deze Ianden op het Schauble/ 

Lamers-Papier was destijds al vrij lauw). De onder
steuning en verbetering van de vrijemarkteconornie 
en de democratic in Oost-Europa zijn belangrijker 
dan de steeds meer tot een streven an sich verwor
dende verdieping zoals veel christen- en sociaal-de
mocratische politici uit West-Europa die voorstaan. 
Hun 'nachtmerrie' is een door veel Britten en Scan
dinaviers en bepaalde Europese liberale strorningen 
bepleite vrijhandelszone, waarin het optimaal func
tioneren van de interne markt centraal staat en poli
tieke aspiraties a Ia 'Maastricht' en 'Amsterdam' van 
ondergeschikt belang zijn . Doch het concept van 
vrijhandel- en niet dat van differentiatie, versnippe
ring en het scheppen van een vorm van tweederangs 
lidmaatschap - staat juist garant voor econornische 
groei en welvaart en zal zodoende de stabiliteit in 
Oost-Europa (zowel binnen als tussen de Ianden) 
bevorderen . 

Natuurlijk veronderstelt uitbreiding het oplos
sen van talloze problemen. De Oost-Europese sta-

ten zullen zelf initiatieven moeten ontplooien om 
hun economieen (verder) te saneren om deze af te 
stemmen op de EMu. Het is dan aan de Europese 
Comrnissie en de Europese Centrale Bank in Frank
furt om te bepalen wanneer een land kan deelnemen 
aan de euro. 27 De kandidaat-lidstaten moeten zich 
strikt conformeren aan de criteria van Kopenhagen 
uit I 99 3 inzake democratic, behandeling van min
derheden etc. en de in Helsinki geselecteerde land en 
moeten de eerder door de Europese Commissie 
geformuleerde kritiekpunten betreffende bijvoor
beeld corruptie, oude kerncentrales en milieu (zie 
de cyanidevergiftiging van de Tisza) ter harte 
nemen. 28 

De huidige leden van de Unie zullen op hun 
beurt moeten overgaan tot grondige hervorrningen 
van de landbouw- en structuurfondsen. Hoewel de 
Europese regeringsleiders in maart I 999 in Berlijn 
op basis van de anderhalf jaar eerder door de Euro
pese Commissie gepresenteerde Aeenda 2000 over
.eenstemming bereikten over die zo noodzakelijke 
hervormingen, zal het een zware opgave worden om 
de veelal zuidelijke lidstaten die profiteren van de 
fondsen accoord te Iaten gaan met een verdere ver
schuiving van de geldstromen richting de Oost
Europese Ianden. Frankrijk en Spanje zullen willen 
vasthouden aan de voor hen voordelige afspraken 
van Lissabon en Edinburgh uit I992 29, maar de eco
nornische groei die zij nu doormaken doet afbreuk 
aan de logica van die steun. 

Een kern-Europa manoeuvreert de kleine EU

lidstaten in een ondergeschikte rol ten opzichte van 
de grootmachten en beperkt hun nationale bewe
gingsvrijheid, zo ook die van Nederland. Het ont
neemt het zicht op datgene, wat werkelijk van vitaal 
belang is: het uitbouwen en consolideren van wel
vaart en democratic in Oost-Europa. Europa als 
vrijhandelszone, waarbinnen het primaat van de 
economic geldt en samenwerking aileen plaatsvindt 
op de meest noodzakelijke terreinen, biedt hiervoor 
een meer solide basis dan een avant-garde-groep. 

JEROEN BULT 

medewerker van de TeldersstichtinB, het wetenschappelijk 

bureau van de vvo en eindredacteur van 'Liberaal Reveil' 

25. Resp. Tweede-Kamerdebat 
EuropeseTop, I6-12-1999 (TK o36-
99oo) en Plenair Tweede-Kamerdebat 
over De Staat van de Europese Unie, 
30-9-1999 (2658o, no.2). 
26. De Volkskrant, 27-1-2ooo. 

2 7. Zie voor de monetaire aspecten van 
de uitbreiding: B. Steil en S. L. 
Woodward, 'A European 'New Deal ' 
for the Balkans', in: Foreign Affairs, 
november/ december 1999, no.6, 
pp.98-1 o 1 en The Economist, 29-1-2ooo . 

2 8. Zie ook: Alfred Mozer Stichting, 
Nieuwsbriif, maart 2ooo, no. 1. 
29. A.H.J.W. van Schijndel, Het Euro
pese wiel. Opstellen over Nederland en 
Europa, Van Gorkum, Assen 1999, 
p.23. 
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APOCALYPS 4 

JOHANNES DE EVANGELIST 

Ik ben van hout, van brons, van gips; 

ben van papier, van zoveel woorden; 

van schorre stemmen die ik hoorde 

op Patmos: mijn Apocalyps. 

Ik weet niet meer of ik er was 

al praat mijn mond met olieverf. 

Misschien ben ik een spiegelscherf; 

ben ik de raaf; ben ik Cras, Cras! 

Mette veel angst en tijd vertrouwd 

voel ik meals Christus' Don Quijote. 

Mijn ziel spat steeds weer uit elkaar; 

mijn heimweestem is warm en koud . 

Ik ken geen vrouw. Ik draag mijn lot! 

Waar is mijn lieve adelaar? 

WILLEM VELDHUIZEN 

Saint jean, disciple bien-aime 
qui avez ete ttmoin des miracles 

les plus eclatants ... 
Ainsi soit-il. 
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Gevraagd: 
een herintredende 
overheid 

Arjen van Witteloostuijn bespreekt: 

Frans Becker, Wim van Hennekeler en 

Bart Tromp (red.), Hedendaags 

kapitalisme; Het twintigste jaarboek voor het 

democratisch socialisme, Amsterdam: 

De Arbeiderspers I Wiardi Beckman 

Stichting, 1999 . 

Citaat 1 

'Voor het hele gebeuren in Den 
Haag geldt dat de creativiteit zoek 
is. Er zitten daar boekhouders die 
twee dingen in hun hand hebben: 
een kasboek en een regeerakkoord 
of een partijprogramma. Ze heb
ben het er heel druk mee alle
maal, maar of ze nou echt bezig 
zijn met de problemen waarin we 
zitten, daar heb ik grote twijfels 
over. Het functioneert daar niet, 
er gaat niks van uit. Naar de kassa 
loeren!' 

Citaat 2 

'De cruciale scheidslijn loopt nog 
steeds tussen mensen die geloven 
dat de maatschappij maakbaar is 
en de mensen die geloven in de 
laisse jaire, laisser aller-benadering. 
Ik zeg: alle maatschappijen zijn ge
maakt. Altijd en overal - vanafhet 
begin van de mensheid. Kijk, laat 
je de wetten van vraag en aanbod 
dornineren, dan gaat een groep 
econornische machthebbers - de 
kapitalisten, die zijn heus niet uit
gestorven- de boel over de poli
tiek heen dicteren. Uit eigenbe
lang. Zij maken dan de maatschap
pij - ontkennend dat ze haar 
maken. De grote leugen! Ik be
grijp niet dat mensen er nog in
trappen .' 

Citaat 3 

'In 1998 bevinden we ons waar
schijnlijk in de situatie dat de nega
tieve financiele erfenis van het ver
leden - negen rniljard, mind you 
is weggepoetst. Verder zijn er dan 
structurele bezuinigingen doorge
voerd en is het fmancieringstekort 
tegen die tijd buiten de gevaren
zone gebracht. Na dit overgangs
kabinet ontstaat er dus ruimte 
voor nieuw beleid. Wat zou dat 
moeten inhouden? Een: fors inves
teren in de infrastructuur, met het 
openbaar vervoer in de randstad 
voorop. Twee: harder trekken aan 
de ontwikkeling van de electroni
sche snelweg. Drie: het basison
derwijs bijspijkeren en meer opst
approjecten voor allochtonen or
ganiseren, omdat we anders totaal 
op de koffie komen.' 

Citaat 4 
'De rijke wereld weet niet hoe de 
armoede elders aan te pakken. Er 
is een enorme Verelenduna gaande. 
We hebben honderd jaar het onge
lijk van Marx bewezen, maar zijn 
nu met terugwerkende kracht 
bezig hem gelijk geven.' 1 

Vroeaer was alles beter 
De Nederlandse politiek worstelt 
volgens menig waarnemer met 
een dubbele crisis : (a) een demo
cratisch tekort en (b) een ideolo
gische ontmanteling. De reactie 
op de eerste crisis ligt voor de 
hand: het democratisch tekort 
moet worden bestreden met her
vormingen van het politieke be
stel. Ongeveer een keer per de
cennium wordt hierover een lijvig 
rapport gepubliceerd dat vervol
gens geruisloos in Haagse bureau
laden verdwijnt. Daarna wordt 
weer overgegaan tot de orde van 
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de dag. In deze context is de trieste 
gang van het rapport van Herman 
Tjeenk Willink illustratief. In zijn 
De kwaliteit van de overheid: een bij
draye aan het hernieuwde debat uit 
1989 legde de toenmalige Rijks
commissaris Reorganisatie Rijks
dienst haarscherp het feilen van de 
overheid bloot. Zijn maatregel
voorstellen zijn in de jaren negen
tig van de vorige eeuw een stille 
dood gestorven. De poging van 
Bram Peper om het bestuurlijke 
wiel opnieuw uit te vinden is ge
strand in de Rotterdamse bonne
tjesaffaire. Een dee! van de verkla
ring voor het ontstaan en voortbe
staan van het democratisch tekort 
kan worden gevonden in de 
tweede crisis - de verschraling 
van het ideologische de bat. 2 N a de 
val van de Berlijnse Muur heeft de 
ideologische ontmanteling de vor
ming van twee Paarse kabinetten 
mogelijk gemaakt. Het gevolg 
hiervan is een politieke kleurloos
heid die het maatschappelijke 
debat van elke sprankeling ont
doet - en dat motiveert burger 
noch kiezer. Met uitzondering van 
de eenzame s P-er Jan Marijnissen 
lijken de overige Haagse politici 
het eens te zijn over de hoofdlijnen 
van het sociaal-economische pol
derbeleid: de matiging van lonen, 
de liberalisering van markten, de 
privatisering van publieke taken 
en de gezondmaking van 's Rijks 
financien vormen de heilige vier
eenheid van de polderwondercon
sensus. Natuurlijk is politieke 
scherpslijperij over 'de rand en van 
het beleid' de levensader van het 
Binnenhof en omstreken, maar 
deze politieke schermutselingen 
Iaten onverlet dat fundamentele 
debatten over de sociaal-economi
sche ordening tot het verleden lij-

s&.,..o42ooo 

BOEKEN 

ken te behoren. Deze status quo 
geeft voeding aan de regelmatige 
verzuchting dat in Den Haag vroe
ger alles beter was. Jan Schaefer 
was met zijn uitspraak in De Tijd 
van 1983 zijn tijd ver vooruit (ci
taat 1 ). 

'Back to the seventies' 
Geen wonder dat met nostalgie 
wordt teruggekeken op de ver
beelding van het kabinet Den 
Uyl. 3 Achter het motto 'Spreiding 
van kennis, inkomen en macht' 
ging de ambitieuze wens schuil om 
de Nederlandse samenleving dras
tisch te hervormen. Voor mij is 
deze nostalgie moeilijk invoel
baar. In de jaren I 97 3- I 977 was ik 
immers volop bezig met het door
leven van mijn eigen persoonlijke 
revolutie: de overgang van 
Emerson, Lake & Palmer, Pink 
Floyd, Return to Forever en We
ather Report naar The Clash, The 
Damned, The Sex Pistols en The 
Stranglers ('No more heroes any
more') was ingrijpend. Uit het 
hoek De verbeeldiny aan de macht: het 
Kabinet-Den Uyl 1973-1977 van 
Peter Bootsma en Willem Breed
veld begrijp ik echter dat Joop den 
Uyl cum suis de maatschappelijke 
verhoudingen op de schop wilden 
nemen via de introductie van vier 
hervormingen in de sfeer van (I ) 
het vergroten van de zeggenschap 
van werknemers, ( 2) het stimule
ren van maatschappelijk-verant
woorde investeringen, (3) het 
herverdelen van private vermo
gensgroei en (4) het tegengaan van 
particuliere grondspeculatie. Het 
doe! van deze hervormingen is in 
de algemene beschouwingen van 
1974 bondig samengevat door de 
toenmalige PvdA-fractievoorzit
ter Ed van Thijn: 'De PvdA zal 

onder geen beding accepteren, dat 
ten derde male na de oorlog een 
kabinet met socialisten erin geen 
wezenlijke veranderingen in de 
machtsverhoudingen in Neder
land zou kunnen bewerkstelligen.' 
Helaas voor Ed van Thijn: de PvdA 
heeft het uitblijven van deze we
zenlijke veranderingen inmiddels 
stilzwijgend geaccepteerd. De 
discussie over een vergroting van 
de zeggenschap van werknemers 
is omgeslagen in die over de ver
sterking van de invloed van de aan
deelhouders; ter zake het stimule
ren van maaatschappelijk-verant
woorde investeringen heerst een 
rustgevend stilzwijgen; en de re
cord na record brekende vermo
gensgroei in het bedrijfsleven 
wordt fiscaal-vriendelijk om
armd. Aileen de hervorming van 
de grondpolitiek is door oudge
diende Jan Pronk weer op de poli
tieke agenda gezet. 

Aan de poort van de 21 ste eeuw 
De erfenis van het kabinet Den 
Uyl is nog niet vergeten. Vlak 
voordat afscheid werd genomen 
van de 2oste eeuw, is Het twintiyste 
jaarboek voor het democratisch socia
lisme (verder Het jaarboek ge
noemd) verschenen. Frappant is 
dat in de bijdragen in Het jaarboek 
een krachtige echo uit de roem
ruchte jaren zeventig van de vo
rige eeuw doorklinkt via een reeks 
analyses die vallen onder de noe
mer van de ondertitel: Hedendaays 
kapitalisme. In een modern jasje 
wordt de scheefgroei in de mon
diale en Nederlandse machtsver
houdingen blootgelegd. Bart 
Tromp maakt aan de hand van een 
toepassing van de wereld-sys
teemanalyse duidelijk dat de oor
spronkelijke doelstelling van het 



socialisme - het mobiliseren van 
een beweging tegen de ontmense
lijking van het kapitalisme - nog 
altijd buitengewoon actueel is. 
Barbara Hogenboom toont op 
basis van overtuigend cijfermate
riaal aan dat de neo-liberale revo
lutie van de jaren tachtig en ne
gentig in de vorige eeuw heeft ge
leid tot een schrijnende mondiale 
ongelijkheid. Frank Vanden
broucke beargumenteert dat het 
Europese debat over de Derde 
Weg op een aantal terreinen - met 
name in de sfeer van de architec
tuur van het Europese sociaal-eco
nomische beleid - tekort schiet. 
Op basis van de diagnose dat het 
neo-liberale offensief in de slotde
cennia van de vorige eeuw gericht 
is geweest op de afbraak van de in
stitutionele arrangementen die 
vanaf I 870 zijn opgebouwd, ver
woordt Jan Luiten van Zanden een 
pleidooi voor een verdergaande 
democratisering van de processen 
van economische besluitvorming. 
Arie van der Zwan laat zien dat het 
internationale grootbedrijf, dat in 
toenemende mate de ethische rol 
van ideologieen en kerken heeft 
overgenomen, zich onttrekt aan 
de gebruikelijke processen van 
maatschappelijke ( democrati
sche) controle. Paul de Beer for
muleert een scherpe analyse van 
arbeidsmarktontwikkelingen die 
- mede vanwege overheidsbeleid 
- sinds het begin van de jaren tach-
tig in de vorige eeuw worden ge
kenmerkt door een stijgende in
komensongelijkheid. Ben Dank
baar wijst erop dat grote verande
ringen in de moderne bedrijfsvoe
ring gepaard gaan met toene
mende denivellering en grotere 
onzekerheid. Paul Kalma is ervan 
overtuigd dat het hedendaagse ka-
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pitalisme op drift is geraakt ten ge
volge van de deregulering van het 
internationale kapitaalverkeer, de 
dominantie van het frnanciele mo
tief in de bedrijfswereld en de toe
nemende commercialisering van 
de maatschappij . In een vraagge
sprek met Frans Becker en Paul 
Kalma reageert Wim Kok op deze 
en andere ontwikkelingen in het 
hedendaagse kapitalisme, waarbij 
een uitspraak de journalistieke en 
politieke aandacht heeft getrok
ken: 'Mijn indruk is dat we in ons 
deel van de wereld- de vs inbe
grepen - op een soort vulkaan 
Ieven. De papieren winsten, die 
nu ontstaan, hebben niet aileen 
een reele, maar ook een virtuele 
component. . . . Het speculatieve 
element vloeit niet voort uit het 
ondernemen .... Er wordt juist te 
weinig ondernomen. Er is veel 
meer kapitaal in ons land en in 
West-Europa dan voor onderne
men wordt ingezet .... Echt on
dernemen, nieuwe dingen star
ten: daar mankeert het op dit mo
mentaan'. 

Polderpessimisme? 
De 257 bladzijden van Het jaarboek 
staan vol met boeiende analyses, 
interessante feiten, uitgesproken 
meningen en prikkelende stellin
gen. Het beeld dat uit deze veel
heid van analyses, feiten, menin
gen en stellingen opdoemt, staat 
haaks op het dominante polderop
timisme: de analisten in Het jaar
boek benadrukken de schaduwzij
den van de neo-liberale omme
keer die de Westerse wereld sinds 
het begin van de jaren tachtig van 
de 2oste eeuw in de houdgreep 
heeft genomen. Opvallend is 
vooral de ouderwetse kritiek op 
de wereld van het grote bedrijfsle-

ven en de hautfinance (de 'kapita
listen'): de moderne concentratie 
van het kapitaal vormt een recht
streekse bedreiging van de poli
tieke democratie (Bart Tromp), 
de heiligverklaring van de AEX

index en shareholders' value heeft 
geleid tot een crisis in het 'georga
niseerd kapitalisme' (Jan Luiten 
van Zanden), de toenemende 
macht van 'megacorporaties' ont
trekt zich aan de controle van na
tionale staten (Arie van der 
Zwan), de onstuitbare opkomst 
van het aandeelhouderskapita
lisme legt de bijl aan de wortel van 
het sociaal-democratische com
promis (Paul Kalma) en virtueel 
speculeren is belangrijker gewor
den dan werkelijk ondernemen 
(Wim Kok). Kortom: de georga
niseerde arbeid is in de Westerse 
wereld op grote schaal in het de
fensief gedrongen (Ben Dankbaar) 
in reactie op de neo-liberale storm 
van deregulering en mondialise
ring die de macht van het kapitaal 
tot ongekende hoogte heeft opge
stuwd. Ronald Reagan en Marga
ret Thatcher kunnen buitenge
woon tevreden zijn. In de woor
den van Francis Fukuyama: de 
strijd der ideologieen is geschie
denis vanwege de definitieve over
winning van het liberalisme na de 
val van de Berlijnse Muur. In deze 
context roepen de geharnaste uit
spraken in Het jaarboek een gevoel 
van deja vu op. lmmers: de analyses 
in Het jaarboek vormen in feite een 
doorwrochte en uitgebreide on
derbouwing van de ouderwetse 
mening die aood-old Marinus van 
der Goes van Naters - PvdA-frac
tievoorzitter in de Tweede Kamer 
indejaren I945-I95I -heeftge
ventileerd in NRC Handelsblad van 
I 994 (citaat 2). 
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De nieuwe rif vernieuwde 
economie 

De Haagse reactie op de mod erne 
ontwikkelingen die in Het jaarboek 
worden geschetst, is obligaat. Het 
derde citaat waarmee ik deze bij
drage ben begonnen, kan afkom
stig zijn van elke Haagse insider, in
clusief de PvdA-prominenten 
Wim Kok en Ad Melkert. De uit
dagingen van de 2 I ste eeuw moe
ten worden tegemoetgetreden 
met investeringen in de materiele, 
digitale en menselijke infrastruc
tuur. Ten bewijze van de ideologi
sche ontmanteling: deze uitspraak 
is opgetekend uit de mond van 
Frits Bolkestein in een vraagge
sprek met Nieuwe Revu van I995 

(citaat 3). Natuurlijk kunnen in
vesteringen in de nationale in
frastructuur geen kwaad. Deze 
maatregelen Iaten het fundament 
van de neo-liberale transformatie 
van de sociaal-economische orde
ning echter ongemoeid. Van een 
fundamenteel debat over de in
richting van de Europese en Ne
derlandse sociaal-econornische 
ordening is geen sprake in de 
macht-relevante kringen in Den 
Haag en omgeving. Sterker nog: 
wie over de noodzaak van ambiti
euze hervormingen van het maat
schappelijke bestel a Ia Joop den 
Uyl cum suis begint, loopt het ri
sico als een wereldvreemde 
idealist te worden bijgezet in het 
museum der naleve utopisten. Een 
verdwaalde opmerking over de 
mogelijke schaduwzijden van de 
privatisering van deze of gene 
overheidstaak wordt nog net geto
lereerd, maar voor het overige is 
de noodzaak van de neo-liberale 
inrichting van de sociaal-econo
mische ordening tot een Haags 
dogma verheven. In deze context 
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is de de-ideologisering van de dis
cussie over de noodzakelijke bij
stelling van de Nederlandse regel
geving ter zake corporate oovernance 
naar aanleiding van het Rapport 
van de Comrnissie Peters veelzeg
gend: natuurlijk moet de invloed 
van de aandeelhouder in het N e
derlandse bedrijfsleven worden 
vergroot; en natuurlijk behoren 
de vaderlandse bescherrningscon
structies te worden afgedaan als 
relikwieen uit een oud-econo
rnisch verleden. 

Met deze de-ideologisering van 
het Europese en Nederlandse 
debat over de sociaal-econorni
sche ordening in de 2 I ste eeuw 
worden kansen gemist. Daarvoor 
zijn de schaduwzijden van de neo
liberale revolutie te groat. De 
diagnose in Het jaarboek heeft in de 
maanden die zijn verstreken sinds 
zijn verschijning, zelfs aan actuali
teit gewonnen. lmmers: de op
komst van de nieuwe econornie 
versterkt de consequenties van de 
neo-liberale verbouwing van de 
sociaal-economische ordening in 
het.fln de siecle van de vorige eeuw. 
De digitale revolutie vergroot de 
dorninantie van de fmanciele 
markten en stimuleert de concen
tratie van het mondiale grootbe
drijf. Aan de ene kant zoekt het in
ternationale flitskapitaal hijgerig 
naar nieuw-econornische bestem
rningen in het land der lnternet
fondsen. Het gevolg hiervan is 
kuddegedrag dat inrniddels de 
Wilde-Westenmetafoor nieuw 
Ieven heeft ingeblazen omdat het 
mondiale kapitaal en masse zijn weg 
zoekt naar verliesdragende lnter
net-ondernerningen in de hoop op 
korte termijn het Gouden Kalf te 
kunnen slachten. Het resultaat 
zijn koers-winstverhoudingen (of 

beter: koers-verliesverhoudin
gen) die kant noch wal raken. In 
Nederland is World Online hiervan 
een spraakmakend voorbeeld: op 
I 7 maart 2ooo werd oprichter-di
recteur Nina Brink van de ene dag 
op de andere multimiljardair 
omdat haar verlies op verlies sta
pelende lnternet-bedrijfje naar de 
Amsterdamse beurs ging. Aan de 
andere kant zoeken ondernernin
gen, van nieuw- en oud-econorni
sche snit, elkaar massaal op met 
het oogmerk de kans op over Ieven 
te maximaliseren in deze tijden 
van digitale turbulentie. Hiermee 
wordt een verdere stimulans ge
geven aan de ongekende acquisi
tie- en fusiegolf die het mondiale 
bedrijfsleven in zijn greep heeft 
sinds de doorbraak van de neo-li
berale tijdgeest in de jaren tachtig 
van de 2oste eeuw. Het voorlopige 
hoogtepunt van deze acquisitie- en 
fusiemanie is het ontstaan van 
AOL/TimeWarner: de nieuwe 
economie heeft de eerste stap 
gezet in de richting van de verove
ring van de oude wereld. Het 
einde van deze voortschrijdende 
kapitaalconcentratie is nog lang 
niet in zicht. 4 

Op weB naar een nieuwe rif 
vernieuwde sociaal-democratie 

Achter de fa93de van de nieuwe 
econornie gaan ontwikkelingen 
schuil met een lokaal en kwetsbaar 
karakter. In de eerste plaats gaat de 
maco-econornische voorspoed 
voorbij aan grate delen van de 
Westerse en vooral de niet-Wes
terse wereld . Niet aileen vertoont 
de verdieping van de kloof tussen 
het rijke Noorden en het arme 
Zuiden sinds de doorbraak van de 
neo-liberale revolutie een indruk
wekkende versnelling, maar daar-

2 0_5" 
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naast nemen de verschillen binnen 
het welvarende Westen toe. In Het 
jaarboek maakt Barbara Hogen
boom melding van de schrijnende 
en toenemende kloof tussen het 
rijke Westen en de arme Derde 
Wereld: in 1995" kwam het bezit 
van de rijkste 2 2 _s- individuen op 
de aardbol bijvoorbeeld overeen 
methetgeaccurnuleerdejaarinko
men van de 2,_s- miljard armsten 
(47 procent van de wereldbevol
king!). In hetzelfde jaarboek laat 
Paul de Beer zien dat de macro
econornische polderwondervoor
spoed ook grote delen van de Ne
derlandse samen~eving geruisloos 
heeft gepasseerd omdat het proces 
van denivellering van geen ophou
den weet en de arbeidsparticipa
tiegraad teleurstellend laag blijft 
(met bijna een miljoen WAO

ers!). In de tweede plaats is het 
nieuw-econornische mirakel bui
tengewoon kwetsbaar. De enorme 
manie in de financiele wereld kan 
van de ene op de andere dag om
slaan in een depressie. Het voor
malige wereldwonder in Zuid
oost-Azie staat nog altijd wankel 
op de benen na de deceptie van 
1 9 9 7 . Omdat de brandstof van de 
motor van de nieuwe economie -
de Verenigde Staten - is gemaakt 
van juichende beurskoersen op 
het fundament van verliesdra
gende Internet-fondsen, kan een 
herhaling van het Azie-debacle, 
maar deze keer op Wall Street en 
omstreken, niet worden uitgeslo
ten. De gevolgen daarvan voor 
polderwonder Nederland Iaten 
zich makkelijk raden. De voorde
len van de flexibilisering van de ar
beidsmarkt (banengroei) slaan dan 
bliksemsnel om in de nadelen 
ervan (banenkrimp). 

De consequenties van de 
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nieuwe economie vragen om 
nieuwe politieke antwoorden. 
Deze antwoorden moeten vooral 
worden gevonden in de inventieve 
hervorming van de sociaal-econo
rnische ordening. Van gerommel 
in de neo-liberale marge a la de 
huidige Derde-Wegdiscussie val
len geen substantiele verschuivin
gen te verwachten - in tegendeel. 
Marin us van der Goes van N aters 
heeft natuurlijk groot gelijk: aan 
de maakbaarheid van de samenle
ving kan niet worden ontkomen 
ook de neo-liberale revolutie is 
gemaakt. Bij een hernieuwd debat 
over de inrichting van de samenle
ving kan het ideeenrijke sociaal
democratische verleden gelukkig 
als inspiratiebron fungeren. Het is 
hoog tijd om de ambitieuze erfenis 
van het kabinet Den Uyl uit de 
jaren zeventig van de vorige eeuw 
te revitaliseren. In deze moderne 
tijd van deregulering van finan
ciele markten, liberalisering van 
concurrentie, privatisering van 
publieke taken, mondialisering 
van het grootbedrijf en 'aandeel
houderisering' van het bedrijfsle
ven hebben de idealen van het ver
groten van de zeggenschap van ar
beid, het stimuleren van het maat
schappelijk-verantwoord onder
nemen en het herverdelen van de 
private vermogensgroei niet aan 
belang ingeboet - in tegendeel. 
Vooral de hernieuwde regulering 
van de financiele markten, een 
vernieuwde controle van het in
ternationale grootbedrijf en een 
nieuwe verdeling van het mon
diale vermogen vergen een cre
atieve reeks van maatregelen die 
tot het hart van het sociaal-demo
cratische gedachtengoed behoren. 
Hierbij kunnen bijvoorbeeld de 
instelling van belastingheffmg op 

kapitaaltransacties, de versterking 
van de invloed van arbeid binnen 
bedrijven en de introductie van 
een nationaal basisvermogen wor
den overwogen. s 

De enorme verschuivingen in de 
mondiale en Nederlandse sociaal
economische ordeningen vragen 
om een buitengewoon alerte- en 
dus herintredende - overheid. Op 
termijn werkt een voortzetting 
van het neo-liberale beleid im
mers averechts via een verscher
ping van inkomensverschillen, 
een verdergaande ontworteling 
van het internationale grootbe
drijf en een toenemende kwets
baarheid van het fmanciele even
wicht. Het resultaat is publieke ar
moede en private rijkdom: de 
plusminus zeven rniljard van 
privepersoon Nina Brink steken 
schril afbij de publieke negen mil
jard van 'mind you' Frits Bolkestein 
(citaat 3) . De ideologische ont
manteling moet daarom weer on
gedaan worden gemaakt. In deze 
context wordt in het vierde citaat 
de spijker op de kop geslagen met 
een kernachtige analyse van de 
schaduwzijde van de nieuw-eco
nornische wereld. Surprise, surp
rise!: deze liefdesverklaring aan 
Marx is nota bene uitgesproken 
door een reflecterende Ruud Lub
bers in NRC Handelsblad van 1 2 ja
nuari 2ooo (citaat 4). Natuurlijk is 
het bankroet van de Marxistische 
remedie - publiek eigendom van 
kapitaal in een een-partijstaat -
evident. De uitdagingen van de 
nieuw-econornische 2 1 ste eeuw 
kunnen echter ook niet worden 
getransformeerd in duurzame 
voorspoed, en zeker niet in een 
eerlijke verdeling daarvan, met 
behulp van de toepassing van de 
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ouderwetse neo-liberale recepten 
die de sociaal-economische erfe
nis van de slotdecennia van het.fin 
de siecle van de vorige eeuw onge
moeid Iaten. Het is daarom brood
nodig om in politiek Brussel en 
dito Den Haag het fundamentele 
debat over de inrichting van de so
ciaal-economische ordening te 
heropenen. De analyses in Het 
jaarboek geven hiervoor een in
dringende en inspirerende voor
zet. Het is te hopen dat het beleid 
-in ieder geval in Nederland en 
hopelijk ook in Europa - in de na
bije toekomst op deze analyses 
gaat aansluiten. 

ARJEN VAN 

WITTELOOSTUIJN 

hooaleraar economie aan de 
Rijksuniversiteit Groninaen 
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1 . De eerste drie citaten zijn te vinden 
in de interviewbundel Tot op het bot: 
aesprekken over ziel &_zaliaheid 
(verschenen in 1999 bij Veen in 
Amsterdam) van Frenk van der Linden 
(bladzijden 97, 416 respectievelijk 
489-490). Het vierde citaat is ontleend 
aan de column 'Bekering' van Frits 
Abrahams op de achterpagina van 
NIIC Handelsblad van 1 2 januari 2ooo 
(bladzijde 26). 
2 . Over de mankerende democratie valt 
natuurlijk veel meer te zeggen . Oat past 
echter niet in de context van deze 
recensie. Een kort expose hierover is 
verwoord door Kees Koedijk, Arjen van 
Witteloostuijn, Clemens Kool en Tom 
van Veen ( 1998) in 'Organisatie in 
plaats van geld' in Economisch statistische 
berichten (83:31 .f·31J). 

3. Peter Bootsma en Willem Breedveld, 
De verbeeldina aan de macht: het Kabinet
Den Uyli973-1977, Den Haag; Sdu, 
1999· 
4. Het voert hier te ver om uitvoerig 
stil te staan bij de kenmerken en 
consequenties van de nieuwe economie. 
Een korte introductie in deze materie is 
te vinden in Luc Soete en Arjen van 
Witteloostuijn ( 2 ooo) De nieuwe 
economie: realiteit '![ utopie? (uitgegeven 
door RVU I Educatieve Omroep in 
Hilversum) en Arjen van Witteloostuijn 
(2ooo) 'Nieuwe economie en oude 
wetten' in de Academische boekenaids (te 
verschijnen bij u A P in Amsterdam). 
s. In De anorexiastrateaie: over de aevolaen 
van saneren (verschenen in 1999 bij De 
Arbeiderspers in Amsterdam) wijd ik 
uit over de oorzaken en gevolgen van 
deze sluipende verbouwing van de 
sociaal-economische ordening. 
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INHOUD 

Poliskorting voor de rijken 
Hoe kunstmatig is Europa? 

Poliskorting voor 
de rijken 
De verboden vrucht 
van de iriformatie

maatschappij 

Het gaat de welgestelden goed. 
Parlementariers, senatoren, dedi
recteur van de Wiardi Beckman
stichting en aldie andere goed ver
dienende notabelen hebben een 
steeds hogere levensverwachting. 
Mede namens Lena I &. General van 
harte gefeliciteerd. 

Legal & General doet namelijk 
in verzekeringen, en hoe minder 
de schade, des te liever het is. Zo 
oak bij levensverzekeringen, het 
belangrijkste product van Legal & 
General. De afgelopen jaren bleek 
dat voor de verzekeraar, zoals dat 
heet, een interessante business -
de winsten waren aanzienlijk 
hoger dan verwacht. De reden was 
snel gevonden: Legal & General 
richt zich met name op de hoven
kant van de markt, en in de risico
tabellen werd geen rekening ge
houden met het feit dat wij, daar
boven, tot de betere risico's beho
ren. Althans, de verzekeraar be
weert zo nalef geweest te zijn. 

Hoe dan ook, de premies voor 
welgestelden gaan dit jaar aanzien
lijk omlaag. Naast de factoren ge
slacht, leeftijd en gezondheid 
wordt vanaf nu de premie oak be
paald door het inkomen ofhet ver
mogen. Wie jaarlijks meer dan een 
ton vangt, of een half miljoen 
bezit, en in de gelukkige situatie 
verkeert van het sterke geslacht te 
zijn, ziet zijn premie bijna halve
ren (voor vrouwen geldt de te
leurstellende boodschap dat een 
verschil in welstand voor de sterf-

tekans minder uitmaakt, vandaar). 
Poliskorting voor de rijken. 

Wie had het laatst over de wonder
baarlijke terugkeer van de solida
riteit? Het wordt tijd voor een 
kennismaking met de nieuwe eco
nomie. Oat is de wereld, waar in
formatie een steeds grotere rol 
speelt. Niet aileen in het mobiele 
bellen ofhet surfen over internet, 
maar vooral ook in het individuali
seren van de klant. Amazon ver
koopt boeken en heeft na een paar 
aankopen een beeld van de smaak 
van de betreffende consument. 
Vervolgens worden individuele 
aanbiedingen gedaan. Albert 
Heijn wil hetzelfde via de bonus
kaart bereiken. De stap van Legal 
& General is maar een klein on
derdeel van deze ontwikkelingen. 
Maar wel een veelbetekenend on
derdeel, want het raakt de grond
vesten van de politiek: het uitsme
ren van risico's en het opvangen 
van leed van anderen. 

Voor het uitsmeren van risico's 
is een breed draagvlak nodig, met 
een flinke partie onzekerheid. 
Naarmate de informatiemaat
schappij voortschrijdt wordt het 
voor verzekeraars beter mogelijk 
persoonlijke risicoprofielen te be
palen. Toon mij uw bonuskaart, en 
ik vertel u wie u bent. U koopt 
weinig tandpasta? Dan gaan we het 
eens over uw tandverzekering 
hebben. U bent een grootverbrui
ker van patat? Een kleine ophoging 
van de ziektekostenverzekering is 
het gevolg. Terzijde, ik herinner 
me nag uit mijn Londense tijd dat 
de toenmalige staatssecretaris Ed
wina Currie de gezondheidspro
blemen in Noord-Engeland aan de 
fish-and-chips arbeiderscultuur 
weet. Labour was woest, want de 
echte boosdoeners waren natuur-
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lijk de Tories die de National Health 
Service afbraken. Maar Currie had 
natuurlijk gewoon gelijk. Wat zij 
niet kon bevroeden was dat een 
private verzekeringsmarkt, die de 
Tories wel zouden wensen, in de 
nieuwe economie een wankele 
basis zou krijgen. 

De verbrokkelinB van de sluier van 
onwetendheid 

Want de informatiemaatschappij 
is vreemd genoeg de grootste be
dreiging voor verzekeringsmark
ten. Nu is het nog in de marge, 
waar Legal & General risico's bij 
levensverzekeringen gaat selecte
ren op basis van inkomens. Die le
vensverzekeringen komen met 
name de welgestelden ten goede, 
dus deze teloorgang van de solida
riteit valt nog wel te verdragen. 
Anders wordt het, indien de 
'tweede pijler' van de oudedags
voorziening, namelijk de collec
tieve aanvullende pensioenen, 
ruimte gaat maken voor de derde 
pijler van aanvullende verzekerin
gen, waar bedrijven als Legal & 
General opereren. En als in die 
tweede pijler meer ruimte komt 
voor individuele wensen, dan 

moeten we terdege rekening hou
den met de verzekeringsproble
men die ontstaan. Want naarmate 
individuen, en ook de verzeke
raars, beter worden in het inschat
ten van risico's, wordt het vere
venen van die risico's moeilijker. 

De behoefte aan verzekering 
bestaat bij de gratie van onzeker
heid. Ik weet niet wat mij morgen 
te gebeuren staat en dek me 
daarom in. Maar hoe beter ik weet 
wat mijn eigen risico is, des te 
minder groot de onzekerheid. Ik 
kan steeds beter bepalen of een 
verzekeringspremie bij mijn risi
coprofiel past. Ook verzekeraars 
kunnen dat steeds beter doorzien. 
Zodra de ene partij de andere 
nodig heeft, ziet de andere partij 
dat als een signaal dat je dan beter 
geen zaken kan doen . 

Voor linkse politici is dit een 
verontrustende ontwikkeling. Een 
belangrijk dee! van solidariteit is 
immers gebaseerd op risicovere
vening in verzekeringen. 

De veil cifianorance, waarop bij 
voorbeeld John Rawls zijn filoso
fie van rechtvaardigheid baseert, 
versluiert steeds minder. De risi
coverevening en herverdeling 

brokkelen in de informatiemaat
schappij af. 

Er is voor de politiek echter ook 
een woord van geruststelling. De 
behoefte aan verzekeren verdwijnt 
niet, ook al ondermijnen mensen 
de voorziening daarin door te peu
zelen aan de vrucht der kennis. 
Om in deze behoefte te kunnen 
voorzien, moeten mensen en ver
zekeraars beschermd worden 
tegen de verleiding van die kennis. 
Oat is niet gemakkelijk, zoals bij
voorbeeld al blijkt in het verbod op 
medische aanstellingskeuringen. 
Maar voor de politiek wordt het 
een steeds relevantere vraag, wat 
we wel over elkaar mogen weten, 
en wat niet. En, in het verlengde 
daarvan, is het de vraag of de 
vrucht der kennis werkelijk buiten 
het bereik van mensen gehouden 
kan worden. De overheid moet in 
de nieuwe economie sterker zijn 
dan God in de hof van Eden. Geen 
onaardige uitdaging, voor de soci
aal-democratie van de toekomst. 

HUGO KEUZENKAMP 

Hooaleraar economie en alaemeen 
directeur SEO Universiteit van 
Amsterdam; redactieraadlid s &.P 
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Hoe kunstmatig is 
Europa? 

Een fraai tafereel aan de voor
avond van de Europese Top van 
Lissabon. Plaats van handeling: 
Millbank Media Center, vlak naast 
het House rj1ords aan de Thames in 
Londen. Personages: Europees 
Commissaris Neil Kinnock en 
Robin Cook, de Britse minister 
van Buitenlandse- en Gemene
bestzaken. De gelegenheid: een 
Ronde Tafelconferentie van de 
Partij van Europese Sociaal-de
mocraten (PEs). 

Wat wilde het geval? Beide 
heren zaten samen in een forum 
over de toekomst van Europa en 
de Europese sociaal-democratie, 
en belichaamden ten voile - van 
argumentatie tot lichaamstaal -
wat zich momenteel in de Euro
pese politiek voltrekt: de coup van 
de nationale lidstaten tegen 'Brus
sel'. 

Het was een semi-besloten se
minar in Londen, dus ik zal er niet 
te veel over zeggen, maar zelden 
heb ik iemand zo ontluisterend
negatief over 'Brussel' en de Euro
pese instellingen horen spreken 
als Euro-commissaris Neil Kin
nock. Hij veegde met zijn eigen 
Europese Commissie de vloer aan 
en schetste een beeld van totale 
incompetentie en onprofessiona
liteit van de Commissie en diens 
ambtelijk apparaat. Hij door
spekte zijn betoog met olijke 
humor uit Wales, maar duidelijk 
werd dat de Commissie ailesbe
halve voor zijn taak berekend is: 
totaal vermolmde structuren, vol
strekt onvoldoende middelen en 
instrumenten. Volgens Kinnock 
kan de Europese bureaucratie de 

vergelijking met moderne pu
blieke diensten in de lidstaten in 
het geheel niet doorstaan. 

Wat een tragische man is het 
eerste dat je na zo' n verhaal denkt. 
Je zult maar Euro-commissaris 
van het meest eurofobe land van 
Europa zijn en dan op basis van 
zo'n verhaal de Europese missie 
moeten verdedigen en Engeland 
nog de EM u moe ten zien binnen 
te loodsen ook. Je krijgt nog meer 
met hem te doen, als je bedenkt 
wat een talent die man voor tragi
sche missies heeft: in het meest 
Europa-vijandige land van Europa 
de Europese missie moeten verko
pen, dat is inderdaad net zoiets als 
tijdens de hoogtijdagen van het 
Thatcherisme het sociallsme aan 
de man moeten brengen. 

Het 'Brusselse' europessi
misme van Kinnock werd, gewild 
en ongewild, uitvergroot door 
zijn glunderende en triomfalisti
sche mede-forurnlid Robin Cook. 
Die verheugde zich in woord en 
gebaar op de Top van Lissabon. 
Die zou naar zijn mening een 
unieke doorbraak in de Europese 
verhoudingen te zien geven. Zel
den was er zo'n gedeelde analyse 
van de maatschappelijke omstan
digheden door de lidstaten ge
maakt en zelden was er zo'n ge
meenschappelijke sense cif uraency. 
Cook's enthousiasme werd zeker 
mee ingegeven door de grote rol 
die Engeland achter de schermen 
bij de voorbereiding van de Top 
van Lissabon he eft gehad. Blair laat 
echt niets aan het toeval over en 
doet er ailes aan om Europa maar 
zo modern en Angelsaksisch mo
gelijk te doen lijken. Dat is de 
enige manier om de Engelsen 
enige belangstelling voor het Con
tinent te Iaten opvatten. (Zoals 

een Engelse M P in de marge van 
het seminar tegen me zei: Zolang 
Amerika economische groeicij 
fers van hoven de zeven procent 
scoort, kun je Europa-gezindheid 
in Engeland wel vergeten. Een 
voorwaarde voor een waarlijk En
gels committrnent aan Europa is 
de ineenstorting van het Ameri
kaans economisch model, niets 
meer en niets minder) . 

En dus werd het in Lissabon de 
dot.com-top, de Internet-top, met 
als ambitie: beter, sterker en mo
derner worden dan de v s. De top 
van Lissabon had, zo gezien, veel 
weg van de bereiding en pmduktie 
van port-wijn. Portdruiven 
mogen dan in het Dourodal klaar
gestoomd worden en in kelders in 
Porto liggen te rijpen: de merken 
zijn vrijwel voiledig in Engelse 
handen en ook de consumptie is 
grotendeels een Britse aangele
genheid. Zo ook was de verhou
ding tussen het Portugese voorzit
terschap en de patronage van 
Blair. 

Amerika als vijand 
Belangrijker nog dan de digitale 
trendgevoeligheid van de Top van 
Lissabon en de overvleugeling van 
de Portugezen, was het feit dat de 
Top de nieuwe Europese krachts
verhoudingen markeerde. Een 
zware agenda-settende rol van de 
regeringsleiders van de lidstaten 
tegenover een steeds marginalere 
rol voor de Europese Commissie. 
En als het tafereel tussen Kinnock 
en Cook iets illustreerde was het 
wel die revival van de nationale lid
staten binnen de Europese arena. 
Op aile mogelijke manieren zie je 
het communautaire Europa onder 
druk staan ten gunste van het in
tergouvernementele Europa en na 
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zo'n zelf-analyse van Kinnock kijk 
je daar ook niet bepaald vreemd 
van op. Geen wonder denk je dan, 
dat de natiestaten de macht weer 
naar zich toe trekken. En het heeft 
er nog alle schijn van ook dat het 
de huidige regeringsleiders daad
werkelijk lukt om opnieuw weer 
enige Europese dynamiek te doen 
ontvlammen. En wel via de even 
controversiele als pragmatisch-in
formele methode van het inter
gouvernementeel benchmarken, 
een zoektocht naar transnationale 
overlappende consensus. 

De Top van Lissabon is hiervan 
de voorlopige culminatie. Een on
gekende gemeenschappelijke be
leidsorientatie werd hier gefor
muleerd, hoe vrijblijvend en on
verplichtend ook: Europa client de 
komende tien jaar een dynamische 
en sociale kenniseconomie te wor
den met mondiale concurrentie
kracht. In de woorden van onze 
eigen Europees Commissaris Bol
kestein: 'Europa heeft na Lissabon 
nu een doel en een kompas voor 
een heel decennium'. Opvallend 
vooral was het op kousevoeten 
naar voren treden van een 'Euro
pese' identiteit, die relief kreeg 
tegenover een nieuwe gemeen
schappelijke vijand: de Verenigde 
Staten van Amerika. 

Het is die ambitie van Lissabon 
om de digitale kloof met Amerika 
te willen dichten en de Amerika
nen volop te willen beconcurre
ren, die een boeiende nieuwe Eu
ropese missie kan opleveren. In 
een tijd van economische globali
sering past het dan blijkbaar om 
Amerika als nieuwe vijand te zien. 
Zo hoorde ik laatst een Duitse 
topmanager van Deutsche Post, bij 
Sabine Christiansen nog zeggen, dat 
Europa veel betere vooruitzichten 

heeft. Amerikanen, zo had hij ge
merkt, zijn eigenlijk volstrekt 
provinciaal, allesbehalve cosmo
polieten. Ga naar Kansas en zie 
hoe kabouterklein de wereld van 
de doorsnee-Amerikaan is. Neen, 
dan de multiculturele Europe
anen. En de hier eerder genoemde 
Britse politici konden het niet na
laten Amerika te betitelen als hy
pocriete vrije-markt-apologeet. 
Als het erop aankomt - bij WTO

onderhandelingen bijvoorbeeld -
dan zijn de v s de facto de grootste 
protectionisten. 

De actualiteit van De Gaulle 
We zien aldus de vage contouren 
ontstaan van een nieuwe missie 
en een nieuwe methode voor 
Europa. Het gaat dan om een 
methode die wei wordt omschre
ven als 'intergouvernementa
lisme-plus'. Na de deconfiture van 
de Europese Commissie onder lei
cling van Jacques Santer zouden de 
regeringsleiders bewust aange
koerst hebben op een meer instru
menteel concept van Europa. Niet 
Ianger de Europese Commissie of 
het Europees Parlement, maar de 
nationale regeringen zouden de 
motor van Europese politiek die
nen te zijn. Een Europa dus met 
intergouvernementalisme als drij
vende kracht, naast slechts hoogst 
noodzakelijke supranationale in
stituties en vormen van 'soeve
reiniteits-deling'. Zelfs Jacques 
Delors spreekt momenteel over 
een 'Europese federatie van natie
staten' en ook raakt de term het 
'Verenigd Europa der Staten' 
meer in zwang. Hoe veelzeggend 
is het niet, dat er juist in deze pe
riode een polemiek gaande is over 
de precieze uitspraken van De 
Gaulle over Europa (Heldring 

versus Stuurman in NRC Handels-
blacf)? 

De tragiek van hedendaags Eu
ropa lijk er uit te bestaan, dat net 
nu er iets van een nieuwe gemeen
schappelijke orientatie lijkt te ont
staan - een post-EMu-route als 
vervolg op het compromis der gi
ganten Kohl en Mitterrand - dat 
juist op zo'n wezenlijk moment 
van transnationale verdieping be
sloten werd tot de verdubbelde 
oostwaartse uitbreiding. 

We zien hier Realpolitik met een 
grote R botsen op Realpolitik met 
een kleine r. De oostwaartse uit
breiding mag om redenen van 
hoge-school-geopolitiek onver
mijdelijk en onvermijdbaar zijn 
(zoals dat ooitook voorTurkije zal 
gelden), want het gaat hier om de 
uitbreiding van de Europese zone 
van stabiliteit, welvaart en demo
cratie; het Ievert wei spanningop 
met een andere Realpolitik, die 
van een geloofwaardige, bestuur
bare en politiek stabiele Europese 
Unie. De oostwaartse uitbreiding 
is vooralsnog een herolsche stap in 
het duister. 

Zo beschouwd, is het misschien 
een wijze vorm van onzekerheids
reductie om, in deze periode van 
onbestemdheid en conflicterende 
spanning, terug te grijpen op de 
sterkste schakels van de Europese 
Unie, de lidstaten. 

Het communautaire model van 
Europa lijkt zijn langste tijd te 
hebben gehad. De Europese Com
missie krijgt meer en meer een 
dienende, faciliterende rol ten op
zichte van regeringsleiders en lid
staten. En vanuit democratisch 
oogpunt valt dit niet bepaald te 
betreuren. Weg met de richtlijnen 
die 'vanuit het niets' de Europese 
Ianden leken te overspoelen; weg 
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met 'het dubbele scheerblad met 
de twee mesjes van genadeloze 
uniformering': het legalisme van 
het Hof van Justitie en het markt
fundamentalisme van de concur
rentiebepalingen. 

De Europese instellingen die
nen niet Ianger als uitholling, doch 
als versterking en ondersteuning 
van de nationale staten te funge
ren. Die laatste zijn, vanuit subsi
diariteit beredeneerd, feitelijk de 
laatste domeinen van de democra
tie. 

De enige weg om (de legitimi
teit van) het bovennationale Eu
ropa te redden, is een herwaarde
ring van de nationale staat binnen 
Europa. Geldt thans in feite niet 
het omgekeerde van wat Alan Mil
ward in zijn befaamde hoek uit 
199 2 vaststelde. In plaats van: 
'The European Rescue of the 
Nation-State': The National Rescue 
~the European Union? 

Robespierre? 
En als je het laatste discussiestuk 
van de PvdA over Europa leest, 
word je eerlijk gezegd ook niet 

heel rouwig om deze koerswen
ding. Uit de notitie 'PvdA Aan
dachtspunten voor de IGC-2ooo', 

opgesteld door de Eurofractie en 
de Tweede Kamerfractie van de 
PvdA, blijkt er - tjonge, tjonge -
weinig geleerd van de Europese 
electorale zeperds. In onvervalst 
Euro-jargon wordt weer de onge
problematiseerde mantra van 'het 
verkleinen van de afstand tussen 
de burger en de Unie' en ' het ver
kleinen van het democratisch te
kort' opgevoerd. Dramatisch is 
het voorstel, waarmee men dacht 
nog enige publiciteit te kunnen 
krijgen: 'PvdA wil fiche citoyen 
(wat zegt u? Robespierre?) als ijk
punt voor Europese beleidsma
kers'. Oat wordt zo uitgelegd: 
'De PvdA stelt voor een 'burger
toets' te ontwikkelen voor Euro
pese beleidsmakers. In een fiche ci

toyen moet de burger als ijkpunt 
dienen zodat beleidsmakers de ef
fecten van hun voorstellen kunnen 
toetsen'. 

Kan het surrealisme van het 
Europese labyrinth pijnlijker wor
den aangetoond? 

Dan ga je bijna meer geloofhech
ten aan een beschouwing die ik 
laatst in het eurofobe Engeland op 
de kop tikte. In The Tainted Source. 
The Undemocratic Oriains ~the Eu
ropean Idea (1997) betoogt de En
gelse politicoloog en commenta
tor John Laughland dat bovenna
tionale structuren - en dat geldt 
voor multinationals net zo goed als 
voor Europa- per definitie de de
mocratie en de liberale waarden 
en gemeenschapszin waarop deze 
steunt ondermijnen. Hij besluit 
zijn curieuze hoek, waarin hij on
dermeer verbanden legt tussen de 
post-nationale ideologie en het 
nationaal-socialisme, met: 'Only 
the law, democracy and sound 
money can allow that natural un
certainty to become intelligible 
and even stimulating. By contrast, 
any attempt to remove uncer
tainty by artificial political means 
is self-defeating and contrary to 
human nature' . Hoe kunstmatig is 
de huidige Europese Unie? 

RENE CUPERUS 

Redacteur s&..P, medewerker WBS 
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In het cifaelopen januarinummer 
van s&.P stand een artikel van 
Marso Trappenbura waarin ze zich 
cifvraaat if we de nieuwe wetsvoor
stellen abortus en euthanasie wel 
echt zouden moeten will en. 
Deze maand in de rubriek Pen op 
Papier twee reacties en een kart 
commentaar van de auteur. 
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Geen reden voor 

ophef 

In de Tweede Kamer wordt op dit 
moment het wetsvoorstel 'Toet
sing levensbeeindiging op verzoek 
en hulp bij zelfdoding' behandeld. 
In dit voorstel krijgt de schrifte
lijke wilsverklaring een wettelijke 
status. Deze wilsverklaring houdt 
een verzoek in om levensbeeindi
ging in nader omschreven situaties 
zoals een coma of in geval van de
mentie. De verankering in de wet 
van de euthanasieverklaring leidt 
tot grote ophef en mythevorming, 
niet in de laatste plaats bij ver
pleeghuisartsen die zich vaker ge
confronteerd zien met euthanasie
verzoeken van dementen maar 
ook bij journalisten, wetenschap
pers en parlementariers. Is er zo
veel reden voor ophef of paniek? 
De NVVE is van mening van niet. 

Ons recht kent verschillende 
soorten wilsverklaringen. Een 
wilsverklaring is de uiting van ie
mands wil, op dit moment of in de 
toekomst, schriftelijk of monde
ling. In de gezondheidsrechtelijke 
context wordt onder wilsverkla
ring onder andere verstaan een 
document dat een patient opstelt 
op het moment dat hij nog in staat 
is tot een redelijke waardering van 
zijn belangen en dat ertoe strekt 
eventuele beslissingen over medi
sche handelingen en verzorging in 
de toekomst, wanneer hij niet 
meer wilsbekwaam is, te beln
vloeden. Een euthanasieverkla
ring is een voorbeeld van zo' n 
schriftelijke wilsverklaring. 

Met de euthanasieverklaring 
worden verschillende doelen na
gestreefd. Wanneer de opsteller 
wilsonbekwaam is geworden ( als 

gevolg van bijvoorbeeld coma of 
dementie) client de verklaring als 
vervanging van een mondeling 
verzoek (het is dus geen eis!). De 
opsteller moet dan duidelijk om
schrijven in welke situaties hij 
rniddels euthanasie een eind aan 
zijn Ieven wil. Enkel de omschrij
ving 'wanneer ik dement ben ' is 
onvoldoende. Dementie kent vee! 
symptomen en is een proces dat 
verloopt van beginnende demen
tie waarin de patient nog heldere 
momenten kan kennen, tot een 
diepe-dementie waarin niets meer 
tot de clemente doordringt. Een 
duidelijk omschrijving van de toe
stand die men niet meer levens
waardig vindt is van belang voor 
het gerealiseerd kunnen krijgen 
van het euthanasieverzoek. 

Een ander doe! van de euthana
sieverklaring is dat daaruit kan 
blijken dat de stervenswens 'wel
overwogen' was en niet in een op
welling tot stand is gekomen. Het 
weloverwogen karakter van het 
verzoek is een van de eisen die 
wordt gesteld aan een zorgvuldig 
uitgevoerde euthanasie. 

Een derde doel van een schrif
telijke verklaring is dat de eutha
naserende arts daarmee kan aan
tonen dat het verzoek vrijwillig 
was en dat hij heeft gehandeld op 
uitdrukkelijk verzoek van de pa
tient zelf. 

Een vierde doe! is (en de N v v E 

stimuleert dat steeds) dat er tus
sen patient en zijn arts al in een zo 
vroeg mogelijk stadium gespro
ken wordt over de wensen van de 
patient. Hiermee kan de arts in
zicht krijgen in de motieven van de 
patient waarom deze een bepaalde 
situatie niet mee wil maken en 
hoeft hij zich later niet aileen te 
baseren op de schriftelijke wils-
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verklaring. Een verontrustend 
punt daarbij is wel dat de vrije art
senkeuze van met name mensen 
die opgenomen worden in een 
verzorgings- of verpleeghuis 
steeds meer wordt beperkt. Hier
door ontstaat de situatie dat de re
latie met hun eigen huisarts die 
soms vele tientallen jaren bestrijkt 
in een klap te niet wordt gedaan en 
dat deze mensen eerst weer een 
relatie met een nieuwe, hen onbe
kende, arts moeten opbouwen. 
Misschien is er bij euthanasiever
zoeken van verpleeghuisbewoners 
daarom nog wel een taak wegge
legd voor de vroegere huisarts. 

In de praktijk blijkt dat een eu
thanasieverklaring in geval van 
wilsonbekwaamheid van de pa
tient op grate problemen stuit. 
Een eerste bezwaar dat (met 
name) vanuit de hoek van de ver
pleeghuisartsen wordt aange
voerd is dat de clemente patient 
zich niet van zijn lijden bewust kan 
zijn en euthanasie daarmee niet 
aan de orde is. Vergeten wordt 
daarmee dat die patient eerder 
een verklaring opstelde juist om te 
voorkomen dat hij in deze situatie 
zou blijven. Voor veel mensen is 
het aftakelingsproces waarmee de 
dementie gepaard gaat juist een 

Waarom zouden wij 
dit niet willen? 

In Socialisme &.Democratie van janu
ari 2ooo schreef Margo Trappen
burg een artikel, dat voor een deel 
gaat over de nieuwe regerings
voorstellen met betrekking tot eu
thanasie. 1 Titel, inleiding en ge
deeltelijk ook de inhoud van het 
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verschrikkelijk vooruitzicht en ze 
willen het eind van hun Ieven niet 
op deze, in hun ogen, menson
waardige wijze volbrengen. Juist 
nu verwachten ze de hulp die hen 
echter onthouden wordt. 

Een ander argument om bij 
wilsonbekwamen geen acht te 
slaan op een eerder opgestelde eu
thanasieverklaring is dat iemand 
niet 'in de toekomst kan will en'; je 
kunt niet nu vast je wil uiten voor 
een situatie waarin je dat later niet 
meer zou kunnen . Toch zijn er ge
vallen waarin dit wei wordt geac
cepteerd. In de psychiatrie experi
menteert men met 'zelfbinding': 
een psychiatrisch patient spreekt 
nu met zijn behandelaar af dat hij 
toch behandeld wil worden in be
paalde zich in de toekomst voor
doende situaties (bijvoorbeeld 
wanneer hij in een psychose raakt) 
ook al verklaart hij later in die situ
atie geen behandeling te willen. 
Hij acht zichzelf nu meer in Staat 
zijn belangen te behartigen dan 
later en zet zijn toekomstige wil 
buitenspel. Waarom zou dit dan 
ook niet mogelijk kunnen zijn bij 
een euthanasieverklaring? 

Een andere reden waarom art
sen nog wel eens af will en zien van 
euthanasie is de ouderdom van de 

artikel suggereren, dat wij met 
deze voorstellen op de verkeerde 
weg zijn, die wij niet zouden moe
ten willen. Met deze teneur ben ik 
het niet eens. Wat mij vooral onge
lukkig maakt is het feit, dat in het 
artikel op enkele belangrijke pun
ten een verkeerde voorstelling 
wordt gegeven van de strekking en 
inhoud van het voorliggende wets
voorstel. Vandaar een reactie. 

verklaring. Bij de behandeling van 
het wetsvoorstel m .b.t. euthana
sie lijkt een meerderheid van de 
Tweede Kamer de mening toege
daan dat een wilsverklaring zijn 
geldigheid niet verliest. Wel zou 
het raadzaam zijn eens in de zoveel 
jaar de verklaring opnieuw te be
kijken en te actualiseren. 

Een wilsverklaring waarin ie
mand verzoekt om zijn Ieven te 
beeindigen in geval van een coma 
of dementie is niet zo'n bedrei
ging als wordt gedacht. Het voor
komt dat de familie samen met de 
arts nog eens moet gaan praten 
over wat vader of moeder nu zou 
hebben gewild. Het is de laatste 
wens van een mens die zijn Ieven 
niet op een voor hem niet waar
dige wijze wil eindigen en wie zijn 
wij dan om deze persoon daarbij 
niet terwille te zijn. De ontvanger 
van het verzoek kan het zelfbe
schikkingsrecht van de verzoeker 
respecteren, en metinachtneming 
van alle zorgvuldigheidseisen bij 
dragen aan een waardige afsluiting 
van het Ieven. 

R.H . M . DELEEUW 

Juridisch medewerker van de 
Nederlandse Vereni9inB voor 
Vrijwilliae Euthanasie 

De hoofdboodschap van het ar
tikel van Margo Trappenburg is, 
dat het wetsvoorstel te ver gaat in 
de richting van zelfbeschikking en 
dat het medisch-professionele 
model, dat tot nu toe heeft gegol
den, verlaten dreigt te worden . 

Dit is volgens Trappenburg in 
de eerste plaats zo omdat het arti
kel, dat omschrijft aan welke zorg
vuldigheidseisen een arts moet 
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voldoen om strafrechtelijk niet 
vervolgd te worden, niet Ianger 
een medisch-professionele toets 
noodzakelijk stelt. De memorie 
van toelichting verwijst volgens 
haar expliciet naar 'de jurispru
dentie van het Chabot arrest' ter 
nadere invulling van de betekenis 
van het begrip 'uitzichtloos en on
draaglijk lijden'. Sinds dat arrest is 
het volgens Trappenburg ondui
delijk wat de medisch-professio
nele toets moet inhouden. 

Wat Trappenburg hier schrijft 
is in verschillende opzichten mis
leidend. De Hoge Raad heeft wel
iswaar in het Chabot arrest be
paald, dat het loutere feit, dat het 
lijden van de patient niet van so
matische oorsprong is en de pa
tient niet in de terminale fase ver
keert, geen absolute belemme
ring vormt voor hulp bij zelfdo
ding. 2 Dit betekent niet, dat er 
sindsdien niet meer door dokters 
naar medische, geobjectiveerde 
normen getoetst moet worden. 
Dit wordt ook duidelijk uit de me
morie van toelichting bij het hui
dige wetsontwerp. Deze verwijst 
niet, zoals Trappenburg stelt, naar 
het Chabot arrest, maar naar een 
uiteenzetting van minister Sorg
drager over de betekenis van uit
zichtloos en ondraaglijk lijden in 
een notitie aan de Tweede Kamer 
over het vervolgingsbeleid inzake 
euthanasie in Iicht van het Chabot 
arrest. 3 Wie deze notitie leest kan 
niet goed volhouden, dat er geen 
sprake zal zijn van een inhoude
lijke medisch-professionele toet
sing. Het medisch vakkundig oor
deel is bepalend voor de vraag of 
er sprake is van uitzichtloosheid 
van het lijden. Verwezen wordt 
naar criteria van de Commissie 
Aanvaardbaarheid Levensbeeindi-
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gend Handelen van de KNMG, 

voor geobjectiveerde medische 
maatstaven ter bepaling van de 
vraag of er sprake is van een reeel 
behandelingsperspectief. 4 Ook 
lezing van de zorgvuldigheidsei
sen in art. 2 van het wetsontwerp 
kan tot geen andere conclusie lei
den dan dat er sprake zal moeten 
zijn van een medisch-professio
nele toetsing. 

Het tweede argument, dat 
Trappenburg gebruikt om haar 
stelling te onderbouwen, dat het 
wetsvoorstel een te grote ver
schuiving beoogt in de richting 
van het zelfbeschikkingsmodel, is 
de regeling van de schriftelijke 
wilsverklaring. Zij doet het voor
komen alsof het betreffende arti
kel een sterke inperking van de 
zelfstandige beoordeling van de 
arts suggereert. Wie het be
treffende artikel en de memorie 
van toelichting leest, moet con
cluderen dat Trappenburg de 
strekking daarvan onzorgvuldig 
weergeeft. De arts kan aan de wils
verklaring gevolg geven, als aan 
aile zorgvuldigheidseisen, die ook 
worden gesteld wanneer iemand 
zelf in staat is een verzoek te do en, 
wordt voldaan. Hij is dus evenmin 
als bij euthanasie waar de patient 
nog in staat is zijn wil te uiten ver
plicht aan de wilsverkaring gevolg 
te geven.'De arts zal evenwel al
tijd, in het Iicht van de zorgvuldig
heidseisen voor levensbeeindiging 
op verzoek, zijn eigen afweging 
moeten en kunnen maken', zo 
vermeldt de memorie van toelich
ting.s 

Bovendien mag hij aan de wils
verklaring geen gevolg geven, als 
hij gegronde redenen heeft om het 
verzoek niet in te willigen. Dit zou 
bijvoorbeeld het geval kunnen 

zijn, als de stand van de medische 
ontwikkeling is voortgeschreden 
sinds het afleggen van de wilsver
klaring, of als de verklaring niet 
duidelijk genoeg is. 6 Het is duson
juist om te suggereren, dat de 
nieuwe wetgeving verpleeghuis
artsen verplicht om clemente be
jaarden, die er eerder om ver
zocht hebben, te doden. De wet 
verplicht de arts niet om in strijd 
met zijn geweten of zijn medische 
overtuiging te handel en. 

Andere argumenten voor haar 
gewichtig klinkende conclusies 
voert Trappenburg niet aan. Na
tuurlijk heeft zij gelijk, dat over le
galisering van euthanasie goed 
moet worden nagedacht. Maar 
haar suggestie dat dit wetsvoorstel 
te kort schiet op de door haar ge
noemde pun ten lijkt mij onjuist. 

FRE LE POOLE 

Lid Eerste Kamer voor de PvdA 

1 • Deze reactie betreft aileen het deel 
van haar artikel dat gaat over het 
voorliggende wetsvoorstel met 
betrekking tot euthanasie en niet het 
deel over abortus. Het wetsvoorstel 
met betrekking tot euthanasie ligt op 
dit moment bij de Tweede Kamer. De 
Eerste kamer fractie heeft nog geen 
standpunt ingenomen. Mijn reactie 
bevat dus mijn mening, niet een 
fractiestandpunt. 
2. Het is wellicht niet irrelevant, dat 
het Chabot arrest over een geval van 
hulp bij zelfdoding ging en niet over 
euthanasie. 
3· TK 1993-1994, 23877, nr.I 
4· 'Een behandelingsperspectief is reeel 
als (a) er naar huidig medisch inzicht 
bij adequate behandeling zicht op 
verbetering is, (b) binnen afzienbare 
termijn, (c) met een redelijke 
verhouding tussen de te verwachten 
resultaten en de belasting van de 
behandeling voor de patient.' 
S· TK 1998·1999, 26691, nr.3, p.tl 
6. Ibidem 
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Dupliek 
Le Poole en ik li jken van mening te 
verschillen over wat een medisch 
vakkundig oordeel inhoudt en 
waar dit wel en niet over zou kun
nen gaan. Laten we ons een op
klimmende reeks voorstellen van 
euthanasie-gevallen, gerangschikt 
van niet problematisch naar steeds 
problematischer, van medisch
professioneel gereguleerde eutha
nasie tot vrijwel volledige zelfbe
schikking. 

a) Een uitbehandelde kanker 
patient heeft nog enkele maanden 
te leven. Hij lijdt veel pijn en 
vraagt aan zijn arts om euthanasie. 

b) Een patient met een ernstige 
psychiatrische aandoening is ja
renlang vergeefs behandeld. Hij 
lijdt sterk onder zijn ziekte en 
vraagt om euthanasie (dan wel om 
hulp bij zelfdoding, m.i. is het on
derscheid niet erg belangrijk). 

c) Een diep ongelukkige, maar 
gezonde man heeft het verlies 
van zijn vrouw en zijn dochter bij 
een auto-ongeluk nooit kunnen 
verwerken en vraagt om eutha
nasie. 

d) Een bejaarde man heeft nu 
nog plezier in het leven, maar 
vreest dat hij op zeker moment zal 
worden getroffen door ouder
domskwalen en dan zijn laatste 
dagen zal moeten slijten in een 
verpleeghuis. Hij vraagt zijn arts 
om middelen om er als het ware 
preventief een eind aan te kunnen 
maken. 
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Waar ligt nu de grens tussen aan
vaardbare en onaanvaardbare me
dische hulp bij het sterven? In het 
Chabot arrest, in de notitie daar
over waar Le Poole naar verwijst 
en in het nieuwe wetsontwerp 
wordt die grens getrokken tussen 
c en d. Om voor euthanasie ofhulp 
bij zelfdoding in aanmerking te 
kunnen komen moet men uit
zichtloos en ondraaglijk lijden, 
maar de oorzaak van dat lijden 
doet niet ter zake. Het maakt in 
principe niet uit of u lijdt aan een 
onbehandelbare ziekte of gebukt 
gaat onder tegenslag en verdriet; 
uitzichtloos lijden is uitzichtloos 
lijden en de arts is kennelijk de
gene die allerlei vormen van lijden 
mag en moet beoordelen. 

N aar mijn smaak hoort de grens 
te liggen tussen b en c. Bij c is er 
mijns inziens geen sprake meer 
van medisch-professionele toet
sing, omdat het hier niet langer 
gaat over leed dat door een dokter 
moet worden beoordeeld. Een 
arts hoort zich bezig te houden 
met dingen die 'des arts' zijn, dat 
wil zeggen met lichamelijke en 
geestelijke ziekten. Artsen op
zadelen met alle vormen van lij
den en verdriet kan twee gevolgen 
hebben. Ofwel het betekent een 
verschuiving in de richting van 
zelfbeschikking: de arts erkent 
zijn onvermogen om leed zonder 
medische oorzaak te beoordelen 
en honoreert de doodswens van de 
betrokkene. Ofwel de arts ziet 
zich genoodzaakt over allerlei niet 

medische kwesties toch te oorde
len, in welk geval hij zich met 
recht overvraagd kan voelen en 
wij wellicht ook bevreesd moeten 
zijn voor een toenemende macht 
van de medische professie. 

Voor de meeste artsen zal de 
grens van wat zij persoonlijk be
reid zijn te doen waarschijnlijk 
wel blijven liggen tussen b en c 
(voor veel artsen ligt die grens 
waarschijnlijk zelfs nog tussen a en 
b). De meeste verpleeghuisartsen 
zullen vermoedelijk ook niet be
reid zijn clemente bejaarden te 
doden op basis van een wilsbe
schikking, als zij niet overtuigd 
zijn dat de bejaarde in kwestie on
draaglijk lijdt. Maar dat neemt 
niet weg dat het wetsontwerp sug
gereert dat 'wij' de grens willen 
verschuiven van b naar c en dat wij 
vinden dat euthanasie op basis van 
een eerdere wilsbeschikking moet 
kunnen. Na invoering van deze 
nieuwe wet zullen artsen vaker 
worden geconfronteerd met lij
dende personen uit categorie c en 
met familieleden van clemente be
jaarden die voortaan de wet aan 
hun zijde hebben als zij vragen om 
euthanasie. Zeker, artsen mogen 
nog steeds een zelfstandige afwe
ging maken en zij behouden na
tuurlijk het recht om nee te zeg
gen, maar wij suggereren dat wij 
eigenlijk liever ja willen horen en 
daarop was mijn vraag gericht. 
Willen wij dat nu echt? Ik dus niet. 

MARGO TRAPPENBURG 
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De sociaal-democratie, zo beweerden politieke tegenstanders vroeger 
altijd, is de partij van de belastingverhoging. Sociaal-democraten zijn zo 
gefixeerd op uitbreiding van de collectieve sector, dat ze burgers daar
voor graag een aanzienlijk deel van hun inkomen afpakken - en de ho
gere inkomensgroepen zelfs nog veel meer. Het was een verhaal waar 
weinig van klopte. Zeker, de Partij van de Arbeid en haar zusterpartijen 
hebben lange tijd een te rooskleurig beeld van collectief gefmancierde 
voorzieningen gehad, zoals ze ook de negatieve econornische en sociale 
effecten van een hoge collectieve lastendruk onderschatten. Maar ze 
stonden daarin zeker niet aileen. Als regeringspartijen gedroegen ze 
zich bovendien allerrninst als de bloeddorstige belastingactivisten die 
zein rechtse ogen waren. Toch is deze karikatuur blijven hangen - mis
schien wei in de eerste plaats bij de sociaal-democraten zelf. Aan het re
cente beleid van lastenverlichting hebben ze zo hartstochtelijk meege
daan dan men er een kwaad geweten achter zou vermoeden. 

Elke sociaal-democratische regeringsleider zou tegenwoordig zwe
tend wakker worden als hij droomde dat hij met een programma van 
belastingverhoging de verkiezingen in zou moeten gaan. In een derge
lijk politiek klimaat zou men bijna vergeten dat belastingheffing een 
zeer honorabel instrument is voor wie in de collectieve sector wil in
vesteren, en dat niet 'op de pof' wil doen; en voor wie inkomens- en 
vermogensongelijkheid geen natuurverschijnsel is. Dat zijn meer dan 
abstracte bespiegelingen, zoals de situatie in ons land duidelijk maakt. 
In de eerste plaats springt, na bijna twintigjaar bezuinigen om de over
heidsfmancien te saneren en om de collectieve lastendruk te verminde
ren, op menige plaats in de collectieve sector de 'publieke armoede' in 
het oog. Op terreinen als het onderwijs en de gezondheidszorg zijn 
nieuwe investeringen nodig, zoals de PvdA al enige tijd terecht bepleit. 

Of voor de fmanciering van die uitgaven de huidige economische 
groei toereikend is, moet echter, in de tweede plaats, worden betwij
feld. Gegeven de nog altijd omvangrijke staatsschuld en de druk die de
mografische ontwikkelingen als de vergrijzing op de overheidsuitgaven 
leggen, ligt het voor de hand om belastingmeevallers voor het over
grate deel aan een snelle aflossing van de staatsschuld te bested en. 1 Wie 
dan toch de overheidsuitgaven willaten stijgen, ontkomt niet aan belas
tingverhoging. 

In de derde plaats begint het beleid van grootscheepse lastenver
lichting van de afgelopen jaren twijfels op te roepen. In economisch 
opzicht, omdat het de conjunctuur overmatig stimuleert; en in sociaal 
opzicht, omdat lastenverlichting een relatief duur en niet altijd effectief 
instrument van werkgelegenheidsbeleid is (langdurig werklozen zijn 
vaak meer gebaat bij scholing en begeleiding dan bij nog meer fmanciele 
prikkels). Over de bijdrage die die lastenverlichting aan de toch al 
sterke toename van de inkomensverschillen (vooral aan de top) Ievert, 
hebben we het dan nog niet eens gehad. Veel pleit dus voor een voor
zichtig eerherstel van de belastingheffmg; als prijs die men bereid is 
voor een behoorlijk niveau van collectieve dienstverlening en voor be
schaafde inkomensverhoudingen te betalen - en waarvoor men be
paalde nadelige economische effecten op de koop toe neemt. Het 
wachten is nu op de politici (niet aileen in de PvdA) die als gematigde 
belastingheffers de verkiezingen in durven gaan. 

Belasting
heffers 

PAUL KALMA 

Directeur van de Wiardi Beckman 

Stich tina; Redacteur s &..o 

1. Zie de deze maand verschenen was
publikatie 'Schuld en solidariteit', 
met bijdragen van Henk Don, Bas 
Jacobs, Flip de Kam en Dik Wolfson. 
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HET VOORMALIGE OOSTBLOK : INSIDERS & OUTSIDERS 

Over de 

Nu ruim 1 o jaar geleden, 
op 9 november 1989, viel 
de Berlijnse muur. Die ge
beurtenis betekende bet 
begin van bet einde van de 
DDR. Minder dan een jaar 
later was de o oR opgeno
men in de Bondsrepubliek 

econom1een van 
de DDR en de zijn, er valt een opmerke

lijke overeenkomst te be
speuren, namelijk dat de 
inwoners van de o oR res
pectievelijk Oost-Duits
land qua econornische 
prestaties hoven hun stand 

neue 

Bundeslander 
Duitsland. Die snelle ont-

leefden en nog Ieven. Toen 
en nu waren de bestedin

wikkeling was deels terug 
te voeren op politieke fac
toren, zoals de sarnenhang 
met de voortgang in de 
Europese integratie en de 
bereidheid van de Sovjet
Unie om in te stemmen, 
maar ook de slechte econo
mische toestand van de 
DDR heeft hierbij een rol 
gespeeld. Steeds duidelij
ker werd dat de OOR-eco

KEES VAN PARIDON 
gen grater dan het beschik
bare inkomen: toen was dat 
mogelijk door schulden aan 
te gaan en nauwelijks meer 
te investeren, nu is het mo
gelijk dankzij aanzienlijke 
transfers van West- naar 
Oost-Duitsland. Op bet 
eerste oog kan deze consta
tering verbazing wekken: 
de OOR-burgers hadden 
bet econornisch niet breed, 

Tien jaar na de val van de Muur en de 

Duitse hereni9in9 staat Oost-Duitsland 

er economisch niet florissant voor. Sinds de 

Tweede Wereldoorloa Ieven de inwoners van 

dit aebied qua economische prestaties boven 

hun stand. In deze bijdraae worden de oorzaken 

van de economische malaise van vandaaa en 

aisteren aeanalyseerd. 

nomie er veel slechter aan toe was dan tot dan toe al
gemeen ingeschat was. Dit artikel poogt allereerst 
een antwoord te geven op de vraag hoe het zover 
heeft kunnen komen. Oat gebeurt aan de hand van 
een min of meer chronologische beschrijving van de 
ontwikkeling van de o oR -econornie na I 94 5"' . 

Sinds I 990 is met aile macht gepoogd de econo
mie van de neue Bundesliinder weer op orde te krijgen, 
om zo de achterstand op de oude Bondsrepubliek te 
kunnen inlopen. Werden die kansen aanvankelijk 
nog tamelijk optirnistisch ingeschat - met voorspel
lingen dat bet inkom en per hoofd in vijf jaar op bet 
West-Duitse niveau zou kunnen komen - , al snel 
werd duidelijk dat deze inhaalslag veel moeizamer 
zou verlopen en veel meer tijd zou gaan kosten. In 
het tweede deel van dit artikel zal worden ingegaan 
op de vraag wat men gedaan heeft om de economie 
van Oost-Duitsland te verbeteren, welke lessen 
daaruit te trekken zijn en wat de vooruitzichten op 
dit moment zijn. 

Hoe groat de verschillen tussen de OOR-econo
mie en de econornie van de neue Bundesliinder ook 

en ook al zijn de burgers in het nieuwe Oost-Duits
land er econornisch beduidend beter aan toe, nogal
tijd hebben ze minder te besteden dan hun West
Duitse landgenoten. Het probleem zit veel meer in 
bet achterblijven van het productievermogen van 
beide economieen, in het niet, dan wei onvol
doende, kunnen aanbieden van producten waarmee 
men op de eigen markt en daarbuiten voldoende ko
pers kan vinden die bereid zijn een goede prijs te be
talen. 

De Sovjet-Bezettinaszone 2 

Toen de geallieerden in februari I 945 in ]alta afspra
ken hoe na de uiteindelijke overwinning Duitsland 
in zones verdeeld zou worden, viel aan de Sovjet
Unie bet midden van Duitsland toe. 3 Daaronder vie
len zowel de industriele gebieden van Saksen en 
Pruisen als de relatief dun bevolkte en arm ere stre
ken in Brandenburg en Mecklenburg. Vanwege de 
strategische ligging, tussen twee belangrijke mijn
bouwgebieden in en daarnaast relatief minder 
kwetsbaar voor bombardementen, was er voor en 
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tijdens de oorlog relatief veel gemvesteerd in dit ge
bied. Mede daardoor was de economische structuur 
in de regio tamelijk evenwichtig. Eigenlijk ontbra
ken aileen kolen en staal. Ten opzichte van het Wes
ten van Duitsland waren de steden minder ernstig 
verwoest. Verder werd deze Zone niet in die mate 
belast als de drie westelijke zones en later de Bonds
republiek met de instroom van verdreven of ge
vluchte Duitsers uit nog oostelijker gelegen vroe
gere Duitse gebieden. Grosso modo stak de econo
mische structuur niet ongunstig afbij die in het Wes
ten. 

Natuurlijk ondervond juist dit gebied wel sterk 
de gevolgen van de demontages en herstelbetalingen 

waarom de D DR in 19 so qua productiviteit per wer
kende al ver achterlag bij de Bondsrepubliek. De 
reden daarvoor moet gezocht worden bij de gefor
ceerde doorvoering van een systeem van centrale 
planning. Door de Russen a! direct in 1945 in gang 
gezet, en door de OOR met kracht overgenomen, 
werd een economische ordening doorgevoerd die 
min of meer een kopie was van die van de Sovjet
Unie. Privaat eigendom werd successievelijk afge
schaft, bij grootgrondbezit en banken eerst, later bij 
industrie en landbouw en uiteindelijk in 1 9 7 2 ook 
bij de handel. Alle economische beslissingen werden 
genomen op basis van centrale plannen. In de eerste 
moeilijke na-oorlogse jaren was dat niet eens zo on

aan de Sovjet-Unie. Op tal 
van manieren- via het weg
halen van machines, spoor
en weginfrastructuur, pro
ducten, technologische 
kennis en arbeid, via de 
verplichte levering van al
lerlei producten, via de 
winning van uranium en via 
de verplichting de kosten 

Met cifgrijzen werd meldinB aemaakt 

van bedrijven in kapitalistische 

landen, die failliet ainaen, en van 

massa-ontslaaen. Die uitwassen 

kwamen gelukkia' in de centraal

aeplande economiei£n niet voor. 

gunstig geweest; het eco
nomisch herstel kwam in 
1 945" in die regio dan ook 
iets sneller op gang dan in 
de Westelijke zones. Maar 
al snel werden de nadelen 
duidelijk. De mensen 
waren niet te motiveren, 
met als gevolg een enorme 
teruggang in het producti

van het Russische bezettingsleger te fmancieren -
moesten de Oost-Duitsers een aanzienlijke bijdrage 
leveren. Voor zover de schattingen dat toelaten, is 
het totale bedrag waarschijnlijk niet zo groot ge
weest als wat de Bondsrepubliek op dat terrein sinds 
194~ heeft gepresteerd, inclusief de Wiederaut
machuna-betalingen, maar daar tegenover staat dat 
de Oost-Duitsers dit bedrag in vee! kortere tijd 
moesten opbrengen, en op een veel ongelegener 
moment. Waar de West-Duitsers de kans hadden 
om eerst hun productie weer op gang te brengen, 
daar voorkwamen de demontages in Oost-Duits
land vaak dat de productie weer goed op gang kon 
komen. 

Maar zelfs als hiermee rekening gehouden 
wordt, dan nog kan hiermee niet verklaard worden 

viteitsniveau. Die ondernemers, die bleven, werden 
op aile mogelijke manieren gehinderd. Daarenbo
ven leerden alle betrokkenen hoe ze het beste onder 
een dergelijk stelsel konden opereren: vragers 
schroefden hun eisen op om zo althans nog iets te 
kunnen binnenhalen, aanbieders reduceerden hun 
eigen mogelijkheden om zo de planningsdoelstellin
gen te verlagen en zo de meeste kans te hebben die te 
realiseren. Bovendien zorgden ondernemingen er 
voor van aile schaarse grondstoffen en halffabrikaten 
voorraden aan te leggen, opdat men altijd aan de 
plandoelstelling kon voldoen, ook als dergelijke 
producten niet voorhanden waren tijdens de veel
vuldig voorkomende fricties in productie of trans
port. Hoe begrijpelijk een dergelijk gedrag in de 
o oR-verhoudingen ook was, in economisch opzicht 

1. Naast een aantal specifieke litera
tuurverwijzingen, kan nog verwezen 
worden naar een paar algemenere 
studies over de ontwikkeling van de 
DDR, namelijk P. Dassen, B. Verheijen 
en F. Wielenga (red) ( 1999), Gedeeld 
verleden. Duitsland sinds 1945, Uitgeverij 
Bert Bakker, Amsterdam. G. Helwig 
(hrsg) ( 1995), Riickblicke arif die DDR, 
Edition Deutschland Archiv, Kiiln. K. 
Schroeder ( 1998), Der SED-Staat. Partei, 
Staat und Gesellschqft, Hanser, Miinchen. 

H. Weber ( 1991 ), DDR. Griundriss der 
Geschichte, Fackeltrager Verlag, 
Hannover. S. Wolle ( 1998), Die heile 
Welt der Diktatur. Alltaa und Herrschqft in 

der DDR 1971-1989, Ch. Links Verlag, 
Berlin. 

Paridon en F. Wielenga, Duitsland vijf 
jaar na de l*nde, Bunde! ter 
gelegenheid van de Kuyper-voordracht 
van Egon Bahr op de Vrije Universiteit, 
23 november 1994 (Amsterdam 1995), 
blz.69- 1 2o . Hierin zijn vee! 
uitgebreidere literatuurverwijzingen 
opgenomen. 

2. Voor een uitgebreidere beschrijving 
van de ontwikkeling van de DDR
economie wordt verwezen naar K. van 
Paridon, 'Wie een muur bouwt voor 
een ander ... Hoe de DDR-economie 
zichzelf ten gronde richtte', in : K. van 

3. Voor aile duidelijkheid, uitgaande 
van de grenzen van het Duitse Rijk in 
1 9 3 7. Vanaf 1 945 was dat gebied het 
Oosten van Duitsland. 
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was het onzinnig en betekende het een verspilling 
van schaarse middelen. 

Het leren werken met centrale planning en vijf
jarenplannen is tot het laatst problematisch geble
ven. Aile aandacht richtte zich op hoeveellieden, op 
omvang, op aantal. De afstemming tussen aanbie
ders en vragers gebeurde op basis van materiaalba
lansen. Kwaliteitsaspecten kregen nauwelijks aan
dacht, met aile negatieve gevolgen van dien voor 
technologische ontwikkeling, innovatiegedrag van 
ondernemingen en het welbevinden van de consu
menten. Daarbij kwam dat het prijsmechanisme 
buiten werking was gesteld, waardoor iedereen be
langwekkende informatie over schaarste dan wei 
overvloed ontbeerde. Zo kostte energie voor parti
culieren in I989 nog evenveel als in I9SO. Waarom 
dan investeren in energiebesparing, waarom zuinig 
aan doen? En of dit alles a! niet erg genoeg was, wer
den die plannen ook nog eens voortdurend door
kruist door politieke beslissingen vanuit de Sozialis

tische Einheitspartei Deutschland, de SED . 

Het meest nadelige gevolg van de keuze van een 
systeem van centrale planning was het ontbreken 
van enige stimulans om te veranderen. De economi
sche structuren van de Oost-Europese Ianden, zeker 
ook die van de o oR, waren in I 9 8 9 in grote lijnen 
nog dezelfde als die in I 9 so. Met afgrijzen werd 
melding gemaakt van bedrijven in kapitalistische 
Ianden, die failliet gingen, en van massa-ontslagen. 
Die uitwassen kwamen 'gelukkig' in de centraal-ge
plande economieen niet voor. Daar was iedere vorm 
van onzekerheid verdwenen. Gedroeg men zich als 
een correcteD DR -burger, dan waren stu die, baan en 
waning veiliggesteld. Risico's werden zoveel moge
lijk tegengegaan. Hierboven werd ook al aangegeven 
dat ook bij ondernemers risicornijdend gedrag te 
verkiezen was. Dat men met dat realiseren van ze
kerheid de sleutel tot econornische vooruitgang uit 
handen gaf, had men niet in de gaten . Dat de wel
vaart van West-Duitsland mede daarop was terug te 
voeren, zag men niet. De gevolgen van die misper
ceptie - wel de welvaart van het Westen willen, 
maar niet de daarmee samenhangende onzeker
heid - hebben na I 990 tot op de dag van vandaag een 
verlammende invloed op de economische ontwik
keling van de nieuwe Liinder. 

De DDR onder Ulbricht 

Op 7 oktober I 949 werd de o DR een soevereine 
staat; op papier dan want in werkelijkheid bleef de 
DDR politiek en economisch zeer afhankelijk van de 

Sovjet-Unie. Zeker in het begin gedroeg de DDR 

zich als de beste leerling van de klas. Later nam de 
distantie weliswaar toe, maar telkens weer bleek dat 
men niet zonder de politieke en economische steun 
van het communistisch moederland kon. Toen de 
Sovjet-Unie eind jaren '8 o daartoe niet meer in staat 
bleek, was ook het lot van de o oR bezegeld. 

Het door de Sovjets ingevoerde systeem van cen
trale planning lag ten grondslag aan de economische 
politiek van de DDR. Dat systeem was gebaseerd op 
de zogenaamde voorwaartse planningsmethodiek 
waarbij men in eerste instantie probeert voldoende 
kapitaalgoederen te produceren. Daarmee kan dan 
de productiecapaciteit in andere sectoren worden 
opgebouwd en uitgebreid, uiteindelijk ook die in de 
consumptiegoederensfeer. Op terrnijn zouden de 
DDR-burgers zo meer kunnen consumeren en zou de 
communistische heilstaat zichtbaar worden. Men had 
ook kunnen kiezen voor de achterwaartse plannings
methodiek, die nauwkeuriger is en minder verspil
ling met zich meebrengt. De eenvoud van de voor
waartse planning en het aureool dat rond de zware 
industrie in communistische Ianden hing, gaven ech
ter de doorslag voor de eerstgenoemde benadering. 

Doelstelling van partijleider Walter Ulbricht 
was te komen tot een aanzienlijke verhoging van de 
productie en van het productiviteitsniveau. Tegelij
kertijd wilde men zo weinig mogelijk afhankelijk 
zijn van andere Ianden, niet van die in Oost-Europa 
en zeker niet van West-Duitsland. Daarvoor waren 
aanzienlijke investeringen nodig, met name ook in 
de twee basissectoren kolen en staal die ontbraken in 
het DDR-productiepalet. Zeker in het begin van de 
jaren 'so zijn aanzienlijke investeringen verricht om 
deze sectoren van de grond te krijgen, ten koste van 
investeringen voor consumptiegoederen. Een ge
forceerde poging de productiviteit te verhogen en 
zo alsnog meer consumptiegoederen te produceren, 
resulteerde in de opstand van juni I 9 B. Om ver
dere politieke onrust tegen te gaan, werd haastig het 
vijfjarenplan alsnog aangepast. Dat stramien - in het 
begin veel investeren, vervolgens als gevolg van toe
nemende politieke onrust het plan tussentijds corri
geren en alsnog meer ruimte voor consumptiegoe
deren scheppen - deed zich ook bij latere vijfjaren
plannen voor. De verwachte, nagestreefde en ver
hoopte doorbraak in de productie en in de producti
viteitsontwikkeling heeft zich nooit voorgedaan. 

Aan het einde van de jaren 'so dacht men de plan
ningsystematiek in de vingers te hebben en de kin-
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derziektes overwonnen te hebben. De politieke Iei
ding maakte gewag van een zevenjaren plan, waarbij 
de Bondsrepubliek in economisch opzicht niet ai
leen zou worden ingehaald, maar zelfs voorbij ge
streefd. Binnen korte tijd moest men echter weer 
toegeven dat ook dit keer de plancijfers niet gehaald 
zouden worden. De reden daarvoor had opnieuw 
alles met politieke onvrede van doen. Vanaf het al
lereerste begin waren veel ooR-burgers naar West
Duitsland vertrokken. Geleidelijk aan waren demo
gelijkheden daartoe sterk ingeperkt. Aileen de zo
negrens tussen Oost- en West-Berlijn hood nog een 
kans. Bij elke politieke crisis zwol de stroom weer 
aan; zo ook bij onteigeningsrondes. Eind jaren '_s-o 
werden de overgebleven boeren met particulier 
bezit onteigend. Gesteld voor de keuze zich aan te 
sluiten bij landbouwcooperaties kozen velen voor de 
vlucht naar West-Duitsland. Daarbij kwam de 
stroom van beter-opgeleide ooR-burgers, die voor 
de vrijheid en het hogere inkomen in West-Duits
land kozen. De ooR verloor daarmee niet aileen 
mensen, maar ook veel 'human capital'. Rond 
I 96o I I 96 I groeide de stroom vluchtelingen weer 
aan . Uiteindelijk zag de OOR-leiding zich gedwon
gen, in augustus I 96 I, door de bouw van de Ber
lijnse muur die leegloop een halt toe te roepen. 

In de daarop volgende jaren stabiliseerde de o oR 
zich enigszins. De burgers konden niet meer ver
trekken, en velen legden zich bij de situatie neer. 
Zelfs ontstond er, in navolging van de Sovjet-Unie, 
enige ruimte om meer marktelementen in het plan
ningssysteem in te bouwen, maar na een paar jaar 
werden die experimenten alweer teruggedraaid . 
Daarna verviel men weer in de oude fout: door in
vesteringen te concentreren op bepaalde, cruciaal 
geachte investeringsgoederensectoren, hoopte men 
alsnog een forse productiviteitsstijging teweeg te 
brengen. Telkens weer bleek het rendement van die 
investeringen nihil. De achterstand op de Bondsre
publiek nam alleen maar verder toe, wat ook de be
volking niet ontging. Terwijl men via de TV kon zien 
hoe groot de welvaartstoename in West-Duitsland 
was - met voor steeds meer mensen een huis, een 
auto, Tv, koelkast en buitenlandse reizen - , daar 
waren deze producten in de o oR niet of nauwelijks 
te krijgen. Als men dergelijke producten al kon krij
gen, dan pas na lang wachten; over de kwaliteit spre
ken we dan nog niet. Mede daardoor raakte de posi
tie van Ulbricht steeds meer onder druk. Uiteinde
lijk was hij niet te handhaven, en nam Erich Honec
ker het roer over. 

De DDR onder Honecker 
Voor Honecker was duidelijk dat de politieke stabi
liteit het meest gediend was met een tevreden be
volking. Daarvoor was het noodzakelijk dat de o oR
burgers voldoende consumptiemogelijkheden zou
den hebben. Vandaar dat hij vanaf zijn aantreden in 
I 9 7 I veel nadruk legde op een economische strate
gie om aan die eis te voldoen, bekend geworden 
onder de leuze Einheit von Wirtschcifts- en Sozialpoli
tik. De uitkeringen in het kader van de sociale zeker
heid werden verhoogd. Daarnaast werd een ambi
tieus programma opgezet om te bereiken dat in 
I 990 de woningnood zou zijn opgelost. De vele flats 
aan de rand van de Oost-Duitse steden laten de erfe
nis van die politiek zien; veel woningen, maar klein, 
slecht en onaantrekkelijk. 

Deze Einheit von Wirtschcifts- en Sozialpolitik ging 
de productiemogelijkheden van de o oR echter te 
hoven. Dat werd ook ingecalculeerd. De veronder
steiling van de DDR-leiding was dat dankzij _de aan
koop van consumptiegoederen de DDR-burgers te
vredener zouden zijn en zich meer zouden inspan
nen. Daardoor zou de productie en de arbeidspro
ductiviteit kunnen toenemen, nog versterkt door
dat men meer dan voorheen poogde geavanceerde 
investeringsgoederen uit het kapitalistische Westen 
te kopen. Daarnaast, zo was de veronderstelling, 
zou een gedeelte van de extra productie verkocht 
kunnen worden aan het Westen: dat zou voldoende 
val uta opleveren om de schulden af te betalen. Die 
verbeteringen deden zich echter niet voor. De pro
ductiviteitstoename bleef ver achter bij de progno
ses, en de afzet naar het Westen bleef ook onder de 
maat vanwege de geringe kwaliteit van DOR-pro
ducten. Die export naar het Westen lukte aileen bij 
sterk verlaagde prijzen, maar het gevolg was dat 
men nauwelijks winst maakte, en dus ook de schul
den niet kon terugbetalen. 

Ondanks alle problemen leek Honecker aanvan
kelijk te slagen in zijn opzet. De eerste jaren had hij 
de wind mee. De wereldeconomie floreerde, en ook 
de Sovjet-Unie was in staat en bereid de DDR zo 
nodig te hulp te komen. Maar al snel verschenen de 
eerste wolken aan de horizon. De afzet naar de Wes
terse Ianden, essentieel om voldoende harde valuta 
te verwerven, stokte met de recessies van I974 en 
I 980. Daardoor werden de plandoelen onhaalbaar. 
Daar bovenop kwam nog een andere tegenslag. 
Nadat vanaf I973 de olieprijs op de wereldmarkt 
sterk was opgelopen, besloot de Sovjet-Unie in 
I97.) een verandering door te voeren in het prijs-
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stellingsbeleid van de coME coN. Tot dan toe wer
den een keer per vijf jaar de prijzen voor grondstof
fen vastgesteld op basis van de prijsontwikkeling in 
de laatste vijf jaar. Oat betekende dat men op die 
wijze wel geconfronteerd werd met prijsverande
ringen, maar vertraagd en beperkt in aantal. Nu ech
ter zouden de prijzen ieder jaar worden aangepast, 
overigens nog steeds gebaseerd op de gemiddelde 
prijsontwikkeling over de laatste vijf jaar. Weliswaar 
was de vertraging nog aanwezig, maar de frequentie 
nam toe en ook werden de prijsschokken sneiler 
voelbaar. Voor Ianden als de o oR, schaars begiftigd 

nadelig bei'nvloedde, verdween de profijtelijke situ
atie op de oliemarkt. Niet aileen stagneerde de olie
prijs, maar nog belangrijker was dat de Sovjet-Unie 
besloot Om de oJieleveringen in een kJap met I 0 pro
Cent te korten. Oat was weer terug te voeren op de 
slechte economische toestand van de Sovjet-Unie 
zelf, mede veroorzaakt door de kosten van de inter
ventie in Afghanistan. En alsof dat nog niet genoeg 
was, werd de DDR gedwongen om versneld haar 
schulden af te lossen. De Westerse banken waren in 
I 98 I geconfronteerd met twee Oost-Europese Ian
den, Polen en Roemenie, die hun schulden niet 

meer konden aflossen. Oat met grondstoffen, impli
ceerde dat hogere kosten, 
bij een stagnerende afzet. 

Op twee manieren 
werd gepoogd uit deze 
moeilijke situatie te 
komen. Ailereerst ging 
men over tot de vorming 
van Kombinate, waarin aile 
bedrijven in een bedrijfsko-

Op dat moment echter kwam er hulp 

van wei heel onverwachte kant, 

namelijk van Franz-josif Strauss. 

vormde de aanleiding om 
aile andere Oost-Europese 
Ianden hun schulden ver
sneld te doen aflossen. 
Omdat de Sovjet-Unie niet 
meer in staat was te hulp te 
komen, raakte de DDR in 
een acute crisissituatie. 

Deze stond een Beierse bank toe een 

krediet van 1 miljard DM aan de DDR 

te verstrekken. 

lom werden opgenomen. Daarmee hoopte men een 
deel van de planningsproblemen te kunnen wegne
men; veel transacties vonden nu binnen een bedrijf 
plaats. Mede daardoor hoopte men dat deze Kombi

nate beter aan de plandoelsteilingen zouden vol
doen. De tweede maatregel behelsde een omschake
ling in de energieproductie. Tot dan toe werd een 
belangrijk dee! van de gei'mporteerde olie ingezet 
voor de binnenlandse elektriciteitsproductie Daar
aan werd een eind gemaakt. Via omvangrijke inves
teringen werd de winning van bruinkool gestimu
leerd, een grondstof die de DDR wel in overvloed 
bezat. Die werd nu ingezet voor de elektriciteitspro
ductie. De nu vrijgekomen olie werd omgezet in 
eenvoudige chemische producten, en vervolgens 
verkocht op de wereldmarkt. Daardoor kon de 
DDR profiteren van de vertraagde prijsdoorbereke
ning in de COMECON-handel: zolang de prijzen op 
de wereldmarkt stegen, kon de o DR goedkoop haar 
olie betrekken uit Rusland, die vervolgens, al dan 
niet bewerkt, duur doorverkopen op de wereld
markt. 

Door de sons sered 
Een tijdlang kon de D DR van deze situatie profite
ren, zeker to en de olieprijzen rond I 9 8 o opnieuw 
fors stegen. Maar rond I 9 8 2 kwam hieraan een eind. 
Naast de ernstige recessie die de wereldeconomie 
doormaakte, en die de afzet naar de Westerse Ianden 

Had men tot dan toe de 
particuliere consumptie nog ontzien en vooral be
zuinigd op de investeringen, nu vie! aan voor de 
DDR-burger impopulaire maatregelen niet te ont
komen. Men vreesde echter de weerslag op de maat
schappelijke en politieke stabiliteit. Op dat moment 
echter kwam er hulp van wel heel onverwachte 
kant, namelijk van Franz-Josef Strauss. Deze stond 
een Beierse bank toe een krediet van I miljard D M 
aan de DDR te verstrekken. Alhoewel altijd enige 
mist rond deze transactie is blijven hangen, is wel 
duidelijk dat Strauss een hoge politieke prijs kon 
vragen en ook gekregen heeft: buiten gebruik stel
ling van schietinstailaties aan de zonegrens met 
West-Duitsland, een soepeler uitreisregime voor 
bepaalde o oR-burgers en de vrijlating van een groot 
aantal politieke gevangenen. 

Met dit krediet werd de Do R door de gong 
gered. Het is de vraag of de D DR zonder dat krediet 
in staat zou zijn geweest te overleven. Diezelfde 
vraag kan ook gesteld worden wat betreft de jaren
lange stroom aan financiele middelen richting de 
DDR. Oat betrof een - absurd hoge - vergoeding 
voor het gebruik maken van de wegen, spoorwegen 
en kanalen voor het transport tussen de Bondsrepu
bliek en West-Berlijn, voor het onderlinge postver
keer, voor de aankoop van energie en de afvoer van 
afval uit West-Berlijn. Daarnaast stelde de Bonds
republiek geld beschikbaar voor het herstel van his
torische gebouwen, voor de vrijkoop van politieke 
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gevangen, en voor het via kredieten versoepelen van 
de Duits-Duitse handel. Op particulier niveau 
waren de transit-heffmg en het sturen van postpak
ketten naar familie in de o oR belangrijk. Op a! deze 
manieren probeerde de Bondsrepubliek haar voort
durende betrokkenheid ook voor de DDR-burgers 
duidelijk te maken. Voor de Bondsrepubliek was de 
handel met de DDR economisch verwaarloosbaar, 
maar politiek belangrijk. Omgekeerd was juist de 
sociale en politieke invloed van deze contacten voor 
de o oR reden tot terughoudendheid, maar was de 
economische urgentie om deze contacten in stand te 
houden en zelfs uit te breiden zeer hoog. Schattingen 
van het economisch belang van deze financiele on
dersteuning voor de o oR !open uiteen van 2 tot I o 
procent van het B N P. Dat heeft somrnige waarne
mers er toe gebracht te stellen dat deze financiele 
steun vanuit de Bondsrepubliek de levensduur van 
de o oR kan hebben verlengd. 

Dankzij het Strauss-krediet kwamen nu ook weer 
andere Westerse banken met kredieten voor de o DR 
over de brug. Daarmee kreeg het land weer finan
ciele ruimte om te investeren. Dat was hard nodig, 
want het gebrek aan investeringen, in machines en 
gebouwen, in infrastructuur en in woningbouw, 
ging steeds sterker zijn tol eisen. Zo goed en zo 
kwaad als het ging werden de ergste knelpunten 
weggewerkt, maar men kon niet voorkomen dat de 
bestaande kapitaalgoederenvoorraad steeds verder 
werd aangetast. Machines konden niet vervangen 
worden, en werden noodgedwongen via reparaties 
zo goed mogelijk draaiende gehouden. De infrast
ructuur vertoonde steeds grotere gebreken, herstel 
en nieuwbouw van woningen werd steeds moeilij
ker. Omdat er geen ruimte was voor verhoging van 
de consurnptie, was de DDR gedwongen om op an
dere punten toegeeflijker te zijn om eventuele on
vrede binnen de perken te houden. Zo werden de 
reismogelijkheden voor noR-burgers naar de 
Bondsrepubliek versoepeld, om zo wat druk van de 
ketel te halen. Ook in de DDR begon men de wind 
van verandering te speuren. Met angst (de partijlei
ding) dan wel hoop (sornrnige burgers) keek men 
naar de pogingen in andere Oost-Europese Ianden 
om tot politieke aanpassingen te komen. Vooral de 
rol van Gorbatsjov met zijn Perestroika viel op. De 
DDR-leiding verzette zich uit alle macht, maar haar 
positie begon steeds meer te wankelen. Geleidelijk 
brak de fmale fase in het bestaan van de DDR aan, 
ook al besefte men dat toen nog niet. 

Het einde van de DDR 

In april I 9 8 8 presenteerde Gerhard Schiirer, hoofd 
van het oo R-staatsplanbureau, een nota over de toe
stand van de DDR-economie. Zijn oordeel was dui
delijk: die toestand was dramatisch. Als er niet snel 
wat gebeurde, zou de o oR niet meer in staat zijn aan 
haar schuldenverplichtingen te voldoen. Hij stelde 
een heel pakket maatregelen voor, zoals het schrap
pen van investeringen in zogenaamde kansrijke sec
toren (weggegooid geld), meer te investeren in toe
leveringsindustrieen en energieproductie om knel
punten tegen te gaan, fors te bezuinigen op Ieger, 
politie en Stasi, de bouwactiviteiten naast Berlijn 
ook op andere regia's te richten, de consurnptiemo
gelijkheden van noR-burgers verder in te perken, 
en vee! meer producten in het Westen te verkopen 
om zo aan harde val uta te komen. Op al deze manie
ren moest het geld bij elkaar gebracht worden om de 
schulden te kunnen afbetalen. AI deze aanbevelin
gen gingen echter recht in tegen de door Honecker 
gevoerde politiek. De politieke reactie was zoals 
verwacht mocht worden: als er al fouten gemaakt 
waren, dan door het planbureau. Met de economi
sche politiek van de s Eo was niets mis. De nota van 
Schiirer verdween dan ook in een bureaula. 

Wei werden, waarschijnlijk als gevolg van deze 
nota, door Schalck-Golodkowski, een vooraan
staand s Eo-lid belast met de handelscontacten met 
het Westen, voorzichtige contacten gelegd met de 
Bondsregering. In die contacten werd van DDR-kant 
de mogelijkheid van een confederatie tussen beide 
Duitslanden geopperd, op de heel lange termijn, als 
tegenprestatie voor directe leningen door de Bonds
republiek om de DDR uit de crisis te helpen. De 
Bondsregering vond het aanbod volstrekt onvol
doende, en ging er niet op in. 

Zo werd het I 9 8 9. De politieke en economische 
crisis in de o oR spitste zich steeds meer toe, de emi
gratie via de Hongaarse grens en via West-Duitse 
ambassades in Praag en Warschau liep al snel voile
dig uit de hand, en de DDR-economie raakte steeds 
meer ontregeld. Men was nog net in staat om op 7 
oktober I989 het 4o-jarig bestaan van de DDR te 
vieren, maar daarna was de lawine niet meer te stop
pen. De maandagdemonstraties in de verschillende 
steden werden steeds talrijker, steeds massaler en 
steeds dwingender. Midden oktober I 9 8 9 stapte 
Honecker op. De nieuwe partijleider, Egon Krenz, 
vroeg Schiirer om een nieuwe nota over de toestand 
van de DDR-economie; de situatie was verder ver
slechterd. Zijn conclusie was dat de DDR vanaf I 97 I 
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hoven haar stand had geleefd, met rampzalige gevol
gen: er was nauwelijks meer groei, nauwelijks tech
nologische vooruitgang, er waren tal van sectoren 
die nooit rendabel waren geweest en ook nooit zou
den worden, er was een enorm tekort aan allerlei 
grondstoffen en consumptiegoederen, de infra
structuur woningvoorraad en kapitaalgoederen 
waren volstrekt versleten, en op de begroting liep 
de subsidielast om prijzen op het niveau van 19 so te 
handhaven steeds meer uit de hand. En of datal niet 
genoeg was, moest hetland op korte terrnijn reke
ning houden met een faillissement: men zou niet 
meer in staat zijn aan de schuldverplichtingen jegens 
buitenlandse banken te voldoen. Er was, volgens 
Schiirer, geen ontkomen aan: het oude systeem met 
bijbehorende econornische ordening moest worden 
opgegeven en men moest kiezen voor een markt
econornie. 

Tegelijk was duidelijk dat die beslissing pas op de 
langere termijn gevolgen zou hebben . Maar de 
schuldenlast speelde al op de hele korte termijn. Er 
was dringend geld nodig, veel geld. Schiirer sugge
reerde de consumptie in een klap met 3 0 procent te 
verlagen om zo geld vrij te maken.ln het licht van de 
wanhopige politieke situatie was die suggestie ir
reeel, althans voor de SED. Maar het was ook niet 
voldoende. Meer geld was nodig. De Sovjet-Unie 
wilde niet bijdragen, en kon ook niet meer helpen; 
haar eigen econornie was er ook slecht aan toe. Wel
licht had het IMF kunnen helpen, maar dan had de 
SED haar leiderschap moeten opgeven en de DDR 
haar soevereiniteit; de markteconornie zou dan 
moeten worden ingevoerd. Zover wilde men niet 
gaan. Geopperd werd om Ianden die positief ston
den tegenover de D DR dan wel tegenover het hand
haven van de Duitse deling om hulp te vragen. Het 
ging om Ianden als Frankrijk, Oostenrijk, Finland en 
Japan, maar op de korte termijn kon van die kant 
geen hulp komen. Zo bleef aileen de Bondsrepubliek 
over om de DDR de helpende hand te bieden. Maar 
tegen welke prijs? Aan de DDR-kant werden tal van 
initiatieven geopperd: zo zou men op terrnijn 
(1998?) de transit-vergoeding voor het transport 
tussen West-Duitsland en West-Berlijn kunnen op
geven, men zou gezamenlijk de Olympische Spelen 
in Berlijn in 2004 kunnen organiseren, en ook de 
mogelijkheid van een confederatieve structuur op 
de langere terrnijn werd opnieuw aangegeven. Bij 
deze laatste voorstellen zou men een opening van de 
Berlijnse muur in overweging kunnen nemen, op de 
langere terrnijn. De optie van een opening van de 

muur werd als een belangrijke troefkaart gezien 
voor de onderhandelingen met West-Duitsland. 

lntussen was de interne politieke druk zo hoog 
opgelopen dat men in de DDR koortsachtig werkte 
aan een soepeler reisregeling. Op 9 november 1 9 8 9 
werd een nieuwe regeling besproken en met wat 
amendementen geaccepteerd. Met behulp van rela
tief gemakkelijk te verkrijgen visa zou het mogelijk 
worden om de Bondsrepubliek te kunnen bezoeken. 
De bedoeling was dat de regeling de volgende dag, 
1 o november, van kracht zou worden . Op een pers
conferentie die avond echter werd op de vraag wan
neer de nieuwe regeling van kracht zou worden, ge
antwoord: Ab sc?fort . Dat antwoord was de lont in het 
kruitvat. Mensen spoedden zich nog dezelfde avond 
naar de Muur, probeerden een visum te krijgen dat 
er nog niet was, en toen de mensenmassa steeds ver
der toenam, zagen de grenswachten geen andere op
lossing de muur open te stellen. Daarmee ver
speelde de D DR haar belangrijkste troefkaart. 

In de daarop volgende maanden voltrok zich de 
complete ineenstorting van de DDR. De SED ver
dween, en werd opgevolgd door de PDS, de andere 
bestaande politieke partijen probeerden zich wan
hopig te hervormen, en nieuwe partijen werden op
gericht. Ronde tafelconferenties werden georgani
seerd om de D DR te hervormen. De eerste vrije ver
kiezingen voor mei I 990 aangekondigd, werden 
vervroegd naar maart 1990 . Maar al snel bleek dat 
de ruimte voor dergelijke veranderingen niet meer 
bestond. De economische situatie was zo catastro
faal, dat de nieuwe premier Hans Modrow een wan
hopig pleidooi hield tot Helmut Kohl om te hulp te 
komen. Kohl beantwoordde dat verzoek met het 
aanbod van een monetaire, economische en sociale 
unie per 1 juli 1990. Dit aanbod ging dwars tegen de 
opvattingen van zijn eigen adviseurs in, en stond ook 
haaks op de tot dan toe gehuldigde opvattingen van 
de Bondsregering. Na gecompliceerde onderhande
lingen in dat voorjaar, over de wisselkoers tussen 
D-Mark en DDR-Mark en over de rol van de Treu
hand, ging op I juli 1990 die unie van start. Daarmee 
kwamen de DDR-economie en de DDR-burgers 
hardhandig in aanraking met de West-Duitse Soziale 
Marktwirtschc?Jt. 

De economische ontwikkeling van de 
'neue Bundeslander'4 

De ineenstorting van de DDR-economie en de 
daarop volgende monetaire, econornische en sociale 
unie kwam voor de Bondsrepubliek onverwachts, 
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maar tegelijk niet ongelegen. In 1989 bevond de 
West-Duitse economie zich aan het zenit van haar 
mogelijkheden, zo leek het althans. De groei had 
zich krachtig hersteld, de exporten groeiden als 
nooit tevoren, er werd volop gei:nvesteerd, de werk
loosheid begon duidelijk af te nemen, inflatie was af
wezig en voor het eerst sinds vele jaren vertoonde de 
begroting een (gering) overschot. De Standort-dis
kussion kon gelukkig afgesloten worden. Kohl zelf 

handeld; Kohl was van mening dat deze mensen na 
1 2 jaar nazi-bewind en 44 jaar communisme in hun 
laatste levensjaren de kans moesten hebben om van 
de welvaart te kunnen genieten. Het werd duidelijk 
dat deze transformatie een ingrijpende zaak was. 
Toch wekte Kohl de indruk dater een gerede kans 
van slagen was. Hij sprak over bliihende Landschciften 
binnen afzienbare tijd, en over een gelijktrekking 
van inkomens tussen Oost en West binnen een pe-

riode van t; tot 1 o jaar. geloofde heilig in het eco
nomisch herstel. Hij sprak 
over een tweede Wirt
schciftswunder. Naar zijn me
ning was de West-Duitse 
economie sterk genoeg om 
de kosten van de hereniging 
te dragen en zou, zo stelde 
Kohl niemand in Oost of 

De uitkomst is bekend: gekozen werd 

voor een omwisselkoers, die 

uiteindelijk neerkwam op 1:1, 8. 

Hoe werden deze uitgangs
punten geconcretiseerd? 
Zonder naar volledigheid 
te willen streven, wil ik 
hier aandacht besteden aan 
de omwisselkoers, de loon
ontwikkeling, de betekenis 

Die koers ontnam de meeste 

DDR-bedrijven meteen al de kans op 

een succesvol voortbestaan. 
Wester in inkomen op ach-
teruit hoeven te gaan. De DDR-burgers beloofde hij 
op korte termijn een beter Ieven. 

Uitgangspunt voor de regering-Kohl was de eco
nomie van de nieuwe deelstaten zo snel mogelijk te 
transformeren. Oat behelsde de introductie van een 
markteconomie metal haar regels, wetten en insti
tuties, zoals die in de Bondsrepubliek bestond, in
clusiefhet particulier bezit van de productiemidde
len. Het betekende ook een zodanige aanpassing van 
de economische structuur, dat de Oost-Duitse be
drijven op termijn weer zouden kunnen concurre
ren. Oat hield ook in dat de overheid via een om
vangrijk investeringsprogramma er voor moest zor
gen dat de randvoorwaarden daarvoor aanwezig 
waren: een hoogwaardige infrastructuur voor trans
port en telecommunicatie, een goed functionerend 
bestuurlijk apparaat, en ruime investeringsfacilitei
ten om bedrijven te bewegen in de nieuwe Lander te 
investeren. Tegelijk diende ook aan het sociale as
pect voldoende recht gedaan te worden. De be
staande sociale zekerheidsregelingen werden ook 
van toepassing in de nieuwe deelstaten, met een uit
keringsniveau dat gerelateerd was aan het op dat 
moment veellagere loonniveau in de nieuwe deel
staten. Aileen bij de pensioenen werd coulanter ge-

van de Treuhandanstalt en de 
omvang van de investeringen. Over de omwissel
koers is in het voorjaar van 1990 uitgebreid gespro
ken. Aan de ene kant stond de o o R-regering van De 
Maizii~re, die pleitte voor een koers van 1 : 1 om zo 
de inkom ens- en vermogenspositie van de o oR-bur
gers in een economische unie zo gunstig mogelijk te 
maken. Ook in de West-Duitse politiek vond deze 
visie weerklank. Daartegenover stonden tal van eco
nomen en de Bundesbank, die juist pleitten voor een 
wisselkoers van 1 : t; of zelfs 1 : 1 o. Bij de Bundesbank 
was dat standpunt vooral ingegeven door de vrees 
dat bij een economische unie de DDR-burgers mas
saal gebruik zouden maken van hun spaartegoeden 
om daarmee de zo vurig gewenste West-Duitse auto 
en andere producten te kopen. Oat zou een oplo
pende inflatie kunnen betekenen. Bij de economen 
was het argument veei meer dat slechts bij een der
gelijke wisselkoers de o o R-bedrijven nog een 
kansje op overleven hadden. De uitkomst is bekend: 
gekozen werd voor een omwisselkoers, die uitein
delijk neerkwam op 1 : 1 , 8. Die koers ontnam de 
meeste DDR-bedrijven meteen al de kans op een 
succesvol voortbestaan. 

Daarbij kwam nog dat in de daarop volgende 
jaren de loonontwikkeling ook niet bijdroeg aan het 

4· Zie voor een gedegen beschrijving 
van de veranderingen die zich in de 
nieuwe deeistaten hebben voitrokken 
de negentien opeenvoigende rapporten, 
die op verzoek van de Bondsregering 
vanaf 1991 zijn uitgebracht door het 
Deutsches lnstitut fiir Wirtschafts-

forschung (Berlin), het lnstitut fur 
Weltwirtschaft (Kiel) en het lnstitut fiir 
Wirtschaftsforschung (Halle). Het 
laatste, negentiende bericht is versche
nen in Wochenbericht DIW (1999), 
jaargang 66, biz . 419-445 . Zie ook het 
onlangs verschenen Jahresbericht 1999 

der Bundesregierung zum Stand der 
Deutschen Einheit, een uitgave van het 
Ministerie van Econornische Zaken in 
Berlijn, aismede K.-H. Paque (1999), 
'Zehn Jahre Aufbau Ost: eine 
Zwischenbilanz', 1 Fo-Schnelldienst, 
jaargang sl, nummer 34, biz. 13-19 . 
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herstel. Voor teveel actoren was het niet ongunstig 
dat de loonontwikkeling in de nieuwe deelstaten 
zich richtte op een verkleining van het loonverschil 
tussen Oost en West. De West-Duitse vakbonden en 
werkgevers vreesden loonconcurrentie vanuit de 
nieuwe deelstaten, de Bondsregering was bevreesd 
voor een onbeheersbare migratie van Oost naar 
West, de Oost-Duitse werknemers wilden graag 
ook via hun loon profiteren van de hereniging en 
tenslotte dachten veelleidinggevenden in de bedrij
ven, vaak nog de oude noR-managers, dat een der
gelijke loonontwikkeling hen de steun van de werk
nemers zou opleveren als hun eigen positie in het ge
ding kwam. Oat de wisselkoersafspraken en de loon
afspraken de concurrentiepositie van Oost-Duitse 
bedrijven geen goed deed en dat de gerealiseerde 
productiviteit daarvoor ook geen enkele ruimte 
bood, was een zorg die niet door velen gedeeld 
werd. Die lasten waren ook in West-Duitsland 
merkbaar. De Bondsregering koos bewust voor een 
situatie waarbij de onvermijdelijke extra kosten in 
de sfeer van de sociale zekerheid - de Oost-Duitsers 
waren niet in staat om de uitkeringen zelf te finan
cieren - betaald moesten worden uit extra premie
verhogingen, op te brengen door werknemers in 
West-Duitsland. Daarmee hoopte de regering dat 
het niet nodig zou zijn de belastingen te verhogen, 
een ijdele hoop overigens zoals later bleek. Het ge
volg was wei dat niet-werknemers in vee! mindere 
mate belast zijn met de kosten van de hereniging dan 
de werknemers. Oat weer heeft er mede toe bijge
dragen dat West-Duitse ondernemingen vanaf eind 
1992 een andere koers gingen varen. Daarmee 
kwam ook de werkgelegenheid in West-Duitsland 
steeds meer onder druk te staan, en liep ook daar de 
werkloosheid sterk op. 

Maar de structuuraanpassingen waren in de 
nieuwe deelstaten nog vee! ingrijpender. AI in 
januari I99o was door de DDR-regering, op initia
tief van een van de rondetafel-conferenties, een 

' Treuhandanstalt opgericht om zo de overgang van 
staatsbedrijven in een planningssysteem naar onaf
hankelijker bedrijven in een markteconomie op ter
mijn mogelijk te maken. Met de economische unie 
van I juli I 990 kreeg de Treuhandanstalt een andere 
functie. Doelstelling werd nu om aile staatsbedrij
ven en ook staatseigendommen zo snel mogelijk te 
privatiseren. Daarmee zou niet aileen weer privaat 
eigendom van bedrijven in de nieuwe deelstaten 
kunnen ontstaan, maar de Bondsregering was van 
mening dat daarmee ook de DDR-bedrijven over-

eind gehouden zouden kunnen worden. De analyse 
was dat deze bedrijven een enorme achterstand had
den in technologische kennis, in kennis over hoe 
productie, marketing en distributie te organiseren, 
een volstrekt verouderde kapitaalgoederenvoorraad 
hadden en geen geld om te investeren. AI die zaken, 
kortweg kennis en geld, waren wei aanwezig bij 
Westerse ondernemingen. Door nu DDR-bedrijven 
te koppelen aan Westerse bedrijven, bij voorkeur 
West-Duitse ondernemingen, zou, zo was de ge
dachtengang, het mogelijk moeten zijn die schaarse 
productiefactoren in voldoende mate beschikbaar te 
krijgen. 

De praktijk bleek weerbarstiger. Men had onvol
doende onderkend hoe slecht de DDR-bedrijven er 
voor stonden. De transformatiekosten waren vee! 
hoger dan aanvankelijk ingeschat. Naast de hiervoor 
genoemde factoren zorgde de ernstige vervuiling 
van vee! terreinen voor vee! extra kosten. Daarnaast 
vielen de voornaamste afzetmarkten weg: de men
sen in Oost-Duitsland kozen en masse voor Westerse 
producten, de Oost-Europese economieen raakten 
in een ernstige crisis, en met de hoge omwisselkoers 
was het niet meer mogelijk om de producten op 
Westerse markten af te zetten . Tenslotte speelde de 
teruggaaf van onteigende grond een rol. Mede door 
de slechte staat van het Oost-Duitse kadaster en aile 
veranderingen voor, tijdens en na de oorlog - ontei
genimg, verwoesting, nieuwe kadastrale indelingen, 
nationalisaties, de rol van de Russen etc. - was vaak 
niet duidelijk wie precies de eigenaar was en wie 
rechten kon doen gelden. Verder had de Bondsrege
ring de belangstelling van Westerse / West-Duitse 
ondernemingen vee! te gunstig ingeschat. Afgezien 
van een aantal bedrijven die om historische redenen 
vroegere bedrijfsonderdelen weer aankochten of die 
hoopten door bepaalde overnames een monopolie
situatie te scheppen, vie! de animo tegen. Daarbij 
kwam dat door het grate aanbod - alles werd in een 
keer in de verkoop gedaan - de prijs onder druk was 
komen te staan. Verder was het bedrijven al snel dui
delijk dat de Bondsregering en dus de Treuhandanstalt 
zich soepeler zou opstellen als men terughoudend
heid zou betrachten en de werkloosheid zou gaan 
oplopen. Oat klopte ook: de Treuhandanstalt zag zich 
gedwongen zelf ingrijpende saneringen door te voe
ren, en de bedrijven in sterk afgeslankte vorm te 
koop aan te bieden. 

De fmanciele gevolgen van al deze verkeerde in
schattingen waren aanzienlijk. K warn de eerste pre-
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sident van de Treuhand, de later vermoorde Rohwed
der, nog tot een positief saldo van ongeveer Goo mil
jard, uiteindelijk werd de Treuhand in I 994 opgehe
ven met een nadelig saldo van bijna 300 miljard DM. 
Meer in het algemeen kan men stellen dat de finan
ciele calculaties bij het herenigingsproces veel te 
laag waren. Terwijl Kohl bij het fameuze I o-punten
plan nog sprak van een lange termijn bijdrage van I o 
tot I 5 miljard oM, bleken de werkelijke kosten daar 
een veelvoud van. De inschatting nu is dat de afgelo
pen I o jaar ongeveer I ooo miljard oM van West naar 
Oost is getransfereerd, voor investeringssubsidies, 
voor aanvulling van sociale zekerheidsfondsen, voor 
publieke investeringen, voor de opbouw van een be
stuurlijk apparaat, en voor de Li:indeifinanzausgleich, 

waarbij geld van de relatief rijke deelstaten herver
deeld wordt naar relatief armere deelstaten. Men 
kan zich de vraag stellen of al deze middelen voor de 
juiste doelen zijn aangewend. In ieder geval hebben 
ze tot een structurele bruto-verhoging van de over
heidsuitgaven met ongeveer 5 procent geleid, die 
gecompenseerd werden via extra bezuinigingen op 
West-Duitse uitgaven. Hoe sterk de Duitse econo
mie in I989 ook was, deze uitdagingheeft de span
kracht van de Duitse economie en overheidsbegro
ting tot het uiterste belast. 

Nieuwe investeringen 

Ondanks al deze problemen, werd er volop gelnves
teerd in de nieuwe deelstaten. Dat gebeurde door 
het bedrijfsleven, al dan niet na aankoop van be
staande bedrijven via de Treuhand. Dit proces werd 
versterkt door tal van subsidieregelingen en andere 
investeringsfaciliteiten. Daarbij kwam nog dat ook 
de overheid met een omvangrijk investeringspakket 
op de proppen kwam, gericht op infrastructuur, uti
liteitsbouw, stadsherstel en in een latere fase de wo
ningbouw. Daardoor kwam het investeringsniveau 
per hoofd van de bevolking al vrij snel ruim hoven 
het West-Duitse niveau, een situatie die tot op de 
dag van vandaag bestaat. Hoe positief die ontwikke
ling ook is, toch moet worden geconstateerd dat on
clanks die investeringen de nu gerealiseerde produc
tiviteit nog altijd beduidend achter blijft bij het 
West-Duitse niveau en dat de werkgelegenheidssi
tuatie nog altijd zeer problematisch is. Van de nage
noeg I o miljoen arbeidsplaatsen die in de D D R-tijd 
aanwezig waren, zijn er de eerste jaren ongeveer 4 
miljoen verdwenen. AI vanaf I992 schommelt de 
werkloosheid rond de I ,3 rniljoen, ongeveer I 8 

procent van de beroepsbevolking. Daarnaast zijn 

veel mensen, vanwege het SEo-lidmaatschap op be
paalde posities terechtgekomen, via vervroegde 
pensionering uit de beroepsbevolking verwijderd. 
Verder zijn er een groot aantal mensen, vooral vrou
wen, die zich vanwege de geringe kans op terugkeer 
naar de arbeidsmarkt teruggetrokken hebben. En 
tenslotte is er ook nog een aanzienlijke groep die via 
tal van werkverschaffmgsprojecten aan het werk ge
houden wordt. 

Met die werkloosheid is wellicht het meest 
schrijnende economische aspect van de hereniging 
genoemd. Het verlies van 4 miljoen banen bete
kende in zekere zin ook het verlies aan perspectief 
voor 4 miljoen mensen. In een klap was hun Ieven 
waardeloos geworden, zo voelden ze dat althans. 
Ook al was er een duidelijke stijging van het reele in
komen en kon men bij werkgelegenheidsverlies pro
fiteren van een genereus sociale zekerheidsstelsel, 
dat woog voor veel mensen niet op tegen het baan
verlies. Dat heeft zeker bijgedragen aan de gevoelens 
van lethargie en onvrede, die al geruime tijd waar
neembaar zijn . Dat hangt mede samen met een 
ander psychologisch aspect. Veel Do R-burgers had
den voor I 989 een beperkt beeld van de welvaart in 
West-Duitsland. Via de TV of via de bezoekende 
West-Duitsers zag men de welvaart, de materiele 
rijkdom en de vrijheid om te kunnen reizen, maar 
wat men niet waarnam was de onzekerheid die zo 
kenmerkend is voor een markteconomie in ontwik
keling. Terwijl in D DR iedere vorm van onzekerheid 
werd uitgebannen en risico-mijdend gedrag in haast 
alle situaties het meest verkieslijk was, worden acto
ren in een markteconomie, of ze nu willen of niet, 
voortdurend met kleine en grote onzekerheden ge
confronteerd: zal ik volgend jaar nog aan het werk 
zijn, heb ik de goede opleiding gekozen, moet ik me 
niet bijscholen, maak ik nog het goede product, op 
de juiste manier, wat zullen mijn concurrenten 
doen, hoe zal de technologie zich ontwikkelen, etc.? 
Ook al zullen veel mensen in West-Duitsland niet 
dagelijks met deze vragen geconfronteerd worden, 
ze spelen wei degelijk een rol. Steeds weer worden 
kleine en grote aanpassingen doorgevoerd, worden 
minder productieve activiteiten afgestoten en in het 
gunstigste geval opgevolgd door productievere, en 
moeten mensen zich voortdurend aanpassen aan 
nieuwe situaties, op straffe van ontslag en welvaarts
verlies. Het is dit aanpassingsproces dat uiteindelijk 
de welvaartsgroei bewerkstelligt. Het zijn precies 
die onzekerheden, die risico's die veel Oost-Duit
sers nog altijd angst inboezemen. Deze houding is 
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waarschijnlijk bij de ouderen heel moeilijk te veran
deren; men mag slechts hopen dat jongeren hier
voor meer open staan. 

Problematische toekomst 
Ontegenzeggelijk is de economische structuur van 
de nieuwe deelstaten in de afgelopen jaren duidelijk 
verbeterd. Verouderde, niet-rendabele onderne
mingen zijn verdwenen. Dankzij de omvangrijke in
vesteringen zijn tal van nieuwe, winstgevende en 
productieve ondernemingen ontstaan, die een ver
gelijking met West-Duitse bedrijven met glans kun
nen doorstaan. De exporten zijn weliswaar nog be
perkt qua omvang, maar ze zijn de afgelopen jaren 
sterk gegroeid, ook die naar westerse markten. De 
infrastructuur voor spoor, weg, stroom, telecom
municatie en riolering is dramatisch verbeterd. De 
aanblik van veel steden is zichtbaar verbeterd. En 
veel mensen hebben de nieuwe kansen benut, qua 
opleiding, werk en welvaart. 

En toch is de econornische situatie van de neue 
Bundesli:inder nog altijd zeer problematisch. Nadat 
aanvankelijk de economische groei ruim hoven het 
West-Duitse percentage uitkwam, zijn de verschil
len al een aantal jaren verwaarloosbaar. Van een dui
delijke inhaalbeweging, van een dichten van de kloof 
tussen Oost en West, is dan ook geen sprake meer. 
Eerder dreigen de nieuwe deelstaten verder ach
terop te raken. De onzekerheid, bij burgers, politici 
en beleidsmakers, is zeker niet afgenomen. Integen
deel. Hoe is de economie wei op gang te krijgen? 
Wat moet en kan de Bondsregering nog doen? Moet 
ze door blijven gaan met investeringssubsidies, met 
fmanciele steun, of moet ze daar juist afstand van 
nemen? Welke rol is weggelegd voor de deelstaatre
geringen, voor werkgevers en werknemers, en voor 
de ex-D DR-burgers zelf? 

De Bondsregering staat voor een moeilijke 
keuze. Geleidelijk aan is duidelijk geworden dat 
voortgaande fmanciele steun in de huidige mate 
steeds minder opportuun is en steeds moeilijker is 
opte brengen. Natuurlijk, op tal van terreinen moe
ten nog deficienties worden weggewerkt, zoals 
overheidsinvesteringen in infrastructuur, oplei
dingsfaciliteiten en woningbouw. Maar voor tal van 
andere uitgaven, zoals investeringssubsidieregelin
gen, geldt dat de marginale opbrengst van deze 
maatregelen steeds twijfelachtiger wordt. De druk 
vanuit de oude deelstaten om hier te bezuinigen en 
hun eigen uitgaven weer voorrang te geven neemt 
toe. Die reflex is ook waarneembaar in het huidige 

debat over aanpassing van de Liindeifinanzausaleich. 
Toch is duidelijk dat een vermindering van de uitga
venstroom richting de nieuwe deelstaten als politiek 
verraad aan de bewoners van de nieuwe deelstaten 
wordt gezien. Dat maakt een dergelijke beleidsaan
passing minder waarschijnlijk. Echter, zelfs als die 
subsidies onverkort gehandhaafd blijven, is het de 
vraag of daarmee op de korte dan wei middellange 
termijn werkelijk een structured herstel bereikt 
kan worden. 

Naar mijn mening wordt een dergelijk herstel 
eerder teweeg gebracht als de regeringen van de 
nieuwe deelstaten zich wat minder afhankelijk zou
den opstellen ten opzichte van de federale regering. 
Onwillekeurig krijgt men de indruk dat men vooral 
alert is op de verschillende subsidiemogelijkheden, 
in Berlijn en Brussel, maar zich te weinig de vraag 
stelt of een sociaal-economisch beleid op deelstaats
niveau wellicht meer resultaat zou opleveren. Na
tuurlijk is de grote inzet en betrokkenheid van de re
geringen van de deelstaten duidelijk, en worden de 
immense problemen ook niet ontkend. Maar zoals 
het konijntje als versteend naar de koplampen van 
een auto tuurt, zo heeft men wei eens de indruk dat 
de hoge werkloosheid en de stagnerende groei op 
een zelfde manier verlammend uitwerken en te snel 
gezien worden als een Jatum, waartegen niets te be
ginnen valt, althans niet op het niveau van de deel
staten. Oat komt zeker ook door de vrees van velen, 
in Oost en West, dat een meer op de eigen situatie 
geent beleid in zekere zin weer de terugkeer van een 
gescheiden Duitsland zou betekenen. 

Toch denk ik dat zo'n optie meer kansen biedt. 
Een dergelijk beleid zou breed moeten zijn, zou veel 
beleidsterreinen moeten betreffen, het zou de be
trokkenheid van de belangrijkste sociaal-economi
sche actoren moeten inhouden, het zou wervend 
moeten zijn en het zou tegelijk duidelijk moeten 
maken dat er weliswaar offers gevraagd worden 
maar dat slechts daardoor een structurele verbete
ring op terrnijn mogelijk wordt. Het voornaamste 
offer is dat van loonmatiging. Loonkosten en pro
ductiviteit moeten weer in balans gebracht worden, 
opdat Oost-Duitse ondernemingen betere kansen 
krijgen om zich op de wereldmarkt te manifesteren. 
Daarbij zal het noodzakelijk zijn om grotere loondif
ferentiaties toe te staan dan tot op heden mogelijk 
was. Op die wijze wordt recht gedaan aan de veel 
grotere inter- en intrasectorale productiviteits- en 
rendementsverschillen dan in de 'oude' deelstaten. 
Lukt het de balans weer meer in evenwicht te krij-
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gen, dan zal dat op termijn tot een groei van de 
werkgelegenheid kunnen leiden. Daarmee zou ook 
het zelfvertrouwen en het toekomstperspectief van 
de bewoners versterkt kunnen worden. Daarnaast 
moet de federale overheid onverminderd haar eigen 
investeringsstrategie voortzetten. De deelstaatrege
ringen zouden moeten nagaan op welke wijze er 
meer ondernemingen bereid zijn te investeren 
onder deze omstandigheden, en hoe eventuele be
lemmeringen vanwege wet- en regelgeving zouden 
kunnen worden opgeheven, desnoods voor een be
perkte period e. 

De nieuwe Duitse deelstaten zijn in eerste in
stantie als geluksvogels beschouwd in vergelijking 
met de andere Oost-Europese landen. Die konden 
niet profiteren van de introductie van economische 
ordening, de soziale Marktwirtschcift, die haar kwali
teiten ruimschoots had laten zien, van de aanwezig
heid van de Bundesbank met zijn uitstekende repu
tatie en zijn sterke munt, van de directe beschik-

baarheid van een beproefde wet- en regelgeving, en 
van bet lidmaatschap van de Europese Unie met zijn 
gei"ntegreerde markt. Na tien jaar Duitse eenheid 
moet men zich echter de vraag stellen of de nieuwe 
deelstaten daarmee werkelijk geholpen zijn ge
weest. Het heeft in ieder geval hun zelfredzaamheid 
niet voldoende gestimuleerd. Hoe zeer alle vormen 
van hulp in bet kader van de Duitse bereniging ook te 
verklaren en te prijzen zijn, met meer zelfredzaam
heid en daarmee meer zelfvertrouwen had men nu 
op een ander ontwikkelingspad kunnen zitten. Wat 
let de federale regering en de betrokken deelstaten 
om alsnog deze richting in te slaan? 

KEES VAN PARIDON 

Gewoon hoogleraar economie aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, en bijzonder hoogleraar 
'Geschiedenis en structuur van de Duitse economie na 

1945 en de Nederlands-Duitse economische 

betrekkingen' aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
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HET VOORMALIGE OOSTBLOK: INSIDERS & OUTSIDERS 

De uitbreiding van NAVO 
en EU brengt nieuwe bui
tenstaanders voort. 1 Hoe 
vaak de prominenten van 
deze twee organisaties ook 
benadrukken dat ze geen 
nieuwe scheidslijnen in Eu
ropa willen, en hoeveel 
partnerschapovereenkom-
sten ze ook ondertekenen, 
het onvermijdelijke gevolg 
van de uitbreiding is dat er 
'insiders' en 'outsiders' 
ontstaan. Wat de E u betreft 
zijn sinds oktober I999 aile 
Ianden waarmee geen on
derhandelingen plaatsvin
den of binnenkort begin
nen per defmitie 'out
siders'. Dit gegeven is van 
invloed op de wijze waarop 
de burgers in die Ianden het 
heden en de toekomstmo
gelijkheden van hun land 
zien. Het is tevens van in
vloed op hun betrekkingen 
met 'insiders' en met an

Buiten Europa 

gesloten: 
Russische en 
Oekra1ense 

reacties 

MARGOT LIGHT, 

JOHN LOWENHARDT & 

STEPHEN WHITE 

De verschillende reacties in Rusland en 

Oekraine op de uitbreidins van de NA vo en de 

E U, seven aanJeidinS tot bezorsdheid over de 
consequenties van de diverse 

uitbreidinssscenario's. De auteurs peilden de 

stemmins in beide landen die ook nos, zeker 

wat betrefi hun beider verhoudins tot 

Europa, oversevoelis voor elkaar zijn. 
Behoedzaam laveren is de boodschap voor 

Europese beleidsmakers. 

sche regering protesteerde 
heftig tegen de eerste ex
pansieronde en is gekant 
tegen verdere uitbreiding, 
met name als het gaat om 
voormalige deelrepublie
ken van de USSR. De 
grondwet van Oekrai:ne 
sluit NAvo-lidmaatschap 
uit omdat ze een neutrali-
teitsclausule bevat. Aan
vankelijk leek de Oek
rai:ense regering weilllg 
moeite te hebben met uit
breiding van de alliantie, 
maar sinds de bombarde
menten op Servie is de 
Oekrai:ense houding min
der gelijkmoedig. Na de 
herverkiezing van Presi
dent Koetsjma in november 
I 999 werden de banden 
met deN AVO echter aange
haald. De regering blijft 
echter bezorgd over Rus
land's reactie op de NAVO
uitbreiding. Aldus bein

dere 'buitenstaanders'. En wat de N Avo betreft be
invloedt uitsluiting van deze alliantie de veiligheids
percepties van buitenstaanders en hun perceptie van 
hun rol in Europa. Vandaar dat uitsluiting gevolgen 
heeft voor de binnen- en buitenlandse politiek van 
de regeringen van uitgesloten staten. 

vloedt de uitsluiting niet aileen de betrekkingen van 
ieder met EU en NAVO, maar ook hun onderlinge 
relatie. 

Rusland en Oekralne zijn de twee belangrijkste 
voorbeelden, al was het maar vanwege hun grootte 
en strategisch belang. De Russische regering heeft 
geen bezwaar tegen uitbreiding van de Eu, zelfs niet 
tegen lidmaatschap van andere opvolgerstaten van 
de ussR, maar streeft niet zelf naar lidmaatschap van 
E u of N Avo. De Oekrai:ense regering daarentegen is 
fel gebrand op lidmaatschap van de E u . Maar de re
actie van beide regeringen op de toetreding van 
nieuwe NAVO-leden is minder positief. De Russi-

DeE u en deN AVO hebben zich ervoor ingespan
nen de Russische en Oekrai:ense bedenkingen zoveel 
mogelijk weg te nemen. Toen de N AVO in I994 het 
Partnership for Peace (Pf?) lanceerde was Oekrai:ne de 
eerste voormalige sovjetstaat die lid werd; Rusland 
ondertekende het pfp raamwerk-document op 2 2 

juni van hetzelfde jaar. Nadat de NAVO zijn uitbrei
dingsbeslissing had genomen opende ze onderhan
delingen met Rusland en Oekralne in een streven 
aparte overeenkomsten met deze Ianden te onderte
kenen alvorens de formele uitbreiding een feit zou 
zijn . Op 27 mei I 997 werd in Parijs de 'Founding 
Act on Mutual Relations, Cooperation and Security 
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between NATO and the Russian Federation' onder
tekend, en twee maanden later in Madrid een soort
gelijk document met Oekrame: het 'Charter on a 
Distinctive Partnership between the North Atlantic 
Treaty Organization and Ukraine'. 2 Oekrai'ne was 
tevens de eerste voormalige sovjetstaat die, op 1 6 
juni 1994, een 'Partnership and Cooperation 
Agreement' (PeA) met de EU sloot. Hetduurde ove
rigens wel bijna vier jaar, tot 1 maart 1 9 9 8, alvorens 
alle Eu-lidstaten het hadden geratificeerd. Het PCA 

met Rusland werd ook in juni 1994 getekend, maar 
ratificatie werd vanwege de eerste Tsjetsjeense oar
log uitgesteld; het trad pas op 1 december r 997 in 
werking. De Europese Raad nam in juni 1999 ook 
een Gemeenschappelijke Strategie ten opzichte van 
Rusland aan teneinde zijn relatie met dat land te ver
sterken. In oktober van dat jaar antwoordde de Rus
sische regering met een Middellange Termijn Stra
tegie voor de Ontwikkeling van de Betrekkingen 
tussen de Russische Federatie en de Europese Unie 
(2ooo-2o1 o). In december 1999 nam de Europese 
Raad in Helsinki een Gemeenschappelijke Strategie 
voor Oekrame aan. 

Ondanks deze diplomatieke activiteiten en on
clanks de vele samenwerkingsprojecten voelen veel 
inwoners van Rusland en Oekrame zich nog steeds 
gei'soleerd en gemarginaliseerd. Die activiteiten 
kunnen immers niet verhullen dat Rusland en Oek
rame uitgesloten blijven. In deze bijdrage onderzoe
ken wij percepties van 'Europa' en van de gevolgen 
van hun uitsluiting. Dit onderzoek is gebaseerd op 
publikaties in de twee landen en op een serie inter
views met de buitenlands-politieke elite in septem
ber, oktober en december 1999. Om een indruk te 
krijgen van de percepties van de brede massa van de 
bevolking werden onder leiding van de auteurs door 
plaatselijke deskundigen vier focus groepen georga
niseerd, twee in ieder land (Moskou, Dolgoproed
nyj, Kiev, L'viv).3 

RUSLAND 

Voor het gemak groeperen wij de Russische opvat
tingen over de buitenlandse politiek in drie catego
rieen: 'Westers georienteerden', 'pragmatische na
tionalisten' en 'fundamentalistische nationalisten' .4 

Westers aeoriiinteerden willen voor Rusland een Wes
ters type markteconomie en democratie en tevens 
goede betrekkingen met Westerse landen. Praamati 

sche nationalisten zijn eveneens voor democratie en 
goede betrekkingen met het Westen maar zij plaat
sen het Russische nationale belang voorop. Zij zijn 
vaak van mening dat de markteconomie aangepast 
moet worden aan de specifiek Russische omstandig
heden. Fundamentalistische nationalisten zijn van op
vatting dat Rusland zijn eigen, specifieke weg kan en 
moet zoeken. Zij zien in het Westen een Rusland vij
andig gezinde kracht en verlangen terug naar het 
sovjetverleden, soms zelfs naar het voorrevolutio
naire Rusland. Aan het eind van de jaren '9o waren 
er nog maar weinig echte Westers georienteerden 
over en geen van hen bekleedde een invloedrijke po
sitie. 

Rusland en de N Avo 

De positie van de Westers georienteerden in de Rus
sische buitenlandse politiek is met name onder
mijnd door de uitbreiding van de NAVO. Zowel de 
pragmatische als de fundamentalistische nationalis
ten beschuldigden hen ervan teveel concessies aan 
het Westen te doen. Hun meest vooraanstaande ex
ponent, Andrei Kozyrev, is bijvoorbeeld voor de 
voeten geworpen als minister van buitenlandse 
zaken (199 0 -9.)) 'onvergeeflijke fouten' te hebben 
gemaakt. Een zakenman in Moskou stelde tegenover 
ons dat Kozyrev de Westerse, en niet de Russische 
belangen had verdedigd. Toen Rusland's toetreding 
tot het pfp ter discussie stond spraken Westers geo
rienteerden zich voor deelname uit, pragmatische 

I . Dit artikel is gebaseerd op 
onderzoek in Rusland en Oekra'ine in 
september (Moskou), oktober (Kyiv, 
L'viv) en december (Kazan') I 999. 
Het project onder de titel The Outsiders: 
Russia, Ukraine, Belarus, Moldova and the 
New Europe (L2 I 3 2_poo7) is onderdeel 
van het 'One Europe or Several?' 
programma van de Britse Economic and 
Social Research Council. Engelse ver
sies van dit artikel werden gepubliceerd 
als 'A Wider Europe: the view from 
Moscow and Kyiv' in International Affairs 
Vol. 7S, No. I (januari 2ooo), pp. 77-

88 (zie ook <www.gla.ac.uk/ 
icees/outpubs2 .pdf>) en als paper voor 
de jaarujkse conferentie van de British 
Association for Slavonic and East 
European Studies, I-3 april 2ooo in 
Cambridge. Zie deze twee pubucaties 
voor een uitgebreider notenapparaat. 

opinie-onderzoek in ieder van deze 
Ianden, ongeveer I 40 elite-interviews, 
I 6 focus groepen en Hteratuurstudie. 
4· Zie Neil Malcolm, Alex Pravda, Roy 
Allison & Margot Light, Internal Factors 
in Russian Foreian Policy, Oxford: 
Oxford University Press, I 996; de 
auteurs stellen dat het analytische 
gemak van deze drie categorieen niet 
impliceert dat ze strict van elkaar zijn 
afgegrensd: er zijn overlappingen en 
bovendien veranderen de opvattingen 
van sommige individuen in de loop der 
tijd . 

2. Beide documenten zijn te vinden op 
<www.mod.uk/poucy/nato/ 
natoatso/> 
3. Het volledige project onderzoekt de 
gevolgen van uitsluiting voor deze twee 
Ianden en voor Wit-Rusland en 
Moldavie. Het om vat grootschalig 
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nationalisten aarzelden en fundamentalistische na- fundamentalistische nationalisten werden beves-
tionalisten waren er zonder meer tegen gekant. 
Maar over uitbreiding van de NAVO waren zij eens
gezind, ook al verschilden de redenen voor hun ver
zet.> 

Het was de bedoeling van de 'NATo-Russia 
Founding Act' van mei 1997 Rusland er van te over
tuigen dat ze, zelfs indien uitbreiding plaats zou vin

den, in partnerschap met deN Avo zou kunnen ver
keren. Maar de interpretaties verschilden. Terwijl 
Jeltsin van opvatting was dat het document impli
ceerde dat deN AVO de Russische regering in de Per
manente Gezamenlijke Rusland-NAVO Raad zou 
moeten consulteren, benadrukten N AVO-leiders dat 
Rusland 'een stem in, maar geen veto over NAVO 
zaken' zou hebben. 6 Russische waarnemers be
schouwden de uitbreiding van de NAVO nog steeds 
als een 'strategische fout' maar ze aanvaardden dat 
Rusland die uitbreiding niet tegen kon houden. 7 De 
massa van de bevolking was echter van opvatting 
dat uitbreiding van de NAVO Rusland zou schaden. 
Tijdens een opinie-onderzoek in oktober 1996 zei 
3 2 procent dat uitbreiding slecht voor Rusland zou 
zijn. ln maart-april 1997 zei 62 procent van dege
nen die zichzelf als redelijk goed gelnformeerd over 
de NAVO beschouwden, dat uitbreiding van deal
liantie Rusland zou schaden. 8 

Na de toetreding van Polen, Hongarije en Tsje
chie in maart 1 9 9 9 werd op de top in Washington ter 
gelegenheid van NAvo's 5oe verjaardag een nieuw 
strategisch concept aangenomen en tevens bekend 
gemaakt dat de deur voor N AVO lidmaatschap open 
zou blijven. Dit leidde tot nog meer consternatie en 
de bombardementen op Servie waren tenslotte de 
spreekwoordelijke druppel die de emmer deed 
overlopen. De felle Russische reactie was geen ver
rassing. Veel Russen ( 66 procent in een onderzoek in 
juli 1999) zagen de bombardementen als een recht
streekse bedreiging voor Rusland.9 Het effect van 
de aanval op Servie was dat de vooroordelen van de 

tigd, terwijl gematigde standpunten erdoor werden 
ondermijnd. ln Russische ogen had de NAVO opge
houden een defensieve alliantie te zijn. De nieuwe 
strategische doctrine impliceerde bovendien dat ze 
wei eens zou kunnen ingrijpen in conflicten aan de 
periferie van de Russische Federatie. 

Onze interviews in september en december be
vestigden deze bevindingen: zowel de buitenland
politieke elite als de massa van de bevolking, over 
het gehele politieke spectrum, veroordeelden de 
NAvo-luchtaanvallen op Servie en de uitbreiding 
van de alliantie, en stelden dat de nieuwe strategi
sche doctrine de Russische veiligheid ondermijnde. 
'Hier toontde NAVO zijn ware gezicht', zei een fun
damentalistisch nationalist. Een ander zag het con
flict in Joegoslavie als een eerste uitproberen; er 
zouden meer NAVO-aanvallen volgen. In Kazan 
stelde weer een ander dat 'de v s nu openlijk zegt dat 
ze de wereld wil overheersen' en dat de NAVO een 
instrument van de vs is om dat doe! te bereiken . 
Pragmatische nationalisten wezen erop dat 'Kosovo' 
de strijdkrachten en de bevolking er van had over
tuigd dat de nieuwe NAVO-strategie voor Rusland 
een rechtstreekse bedreiging vormde. De discussies 
in focus groepen bevestigden dit. Zij lieten ook zien 
dat grote delen van de bevolking deN Avo en de Ver
enigde Staten als synoniem beschouwen en dat 
Europese NAVo-lidstaten veel minder de schuld 
krijgen voor de aanval op Servie. Het is trouwens 
opvallend dat zelfs led en van de elite deN AVO en de 
vs als synoniem beschouwden en Europese NAVO
leden vee) minder verantwoordelijk stelden voor de 
aanval op Servie. De Verenigde Staten 'gebruiken de 
NAVO om Europa te verzwakken,' zei een universi
tair docent geschiedenis in Kazan; en in het Kosovo
conflict 'gedroeg de E u zich eigenlijk ondergeschikt 
aan de NAVO en deAmerikanen.' 

Russen maken zich grote zorgen over verdere 
uitbreiding van de NAVO, vooral met de Baltische 

s. Zie voor het Westers-gezinde 
argument: A. Konovalov en 
S. Oznobisjtsjev in Seaodja, 2 6 maart 
'994· Pragmatisch-nationalistische 
twijfels over PfP zijn te vinden in 
Alexej Poesjkov's interview met 
Vladimir Loekin in Moskovskie Novosti 
1994, No. 1 6. Zie tevens Alexander 
Sergounin, Post-Communist Security 
Thinking in Russia: Chanaina Paradiams, 
Copenhagen Peace Research Institute 
Working Papers 1997, No.4, p. )2. 

6. Jeltsin in Krasnaja Zvezda, 2 8 mei 
1997; President Clinton's 'Rose Garden 
Speech' is te vinden op 

beregam plyvet Evropa', MZj, 1 o, 
1997, pp. 29-36; P. Ivanov en B. 
Chalosja, 'Rossija-NATO: tsjto dal'sje', 
Mirovaja Ekonomika i Mezjdoenarodnye 
Otnosjenija (merna MEiMO), 6, 1999, 

< www. nato.int/ usa/ president/ s9 7os 1 
4c.htm>. Het uiteenlopen van de 
verwachtingen verklaart waarom er in 
Rusland algemeen wordt gedacht dat er 
over expansie van de NAVO meer 
consultatie plaats had moeten vinden. 
7. Boris Kazantsev, 'Posledstvija 
rassjirenija NATo', Mezjdoenarodnaja 
Zjizjn' (ruernaMZj), 11-12, 1997, p. 
2o; Zie ook I. Maksimytsjev, 'K kakim 

PP· >-'>· 
8. 'Opinion Analysis', Office of 
Research and Media Reaction, USIA, 
Washington oc, 24 januari 1997, 
M-12-97 en 27 mei 1997, M-87-97. 
9· Fond 'Obsjtsjestvennoe Mnenie', 
1 o-1 1 juli 1999, zie <www.forn .ru / 
week/t1 os6_2 .htm> 
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staten en Oekrai'ne. Fundamentalistische nationalis
ten en sommige pragmatische nationalisten voor
spellen een heftige Russische reactie en denken dan 
bijvoorbeeld aan het stijgen van de militaire uitga
ven, aan een nieuwe wapenwedloop, aan een 'her
beschouwing' van de 'nucleaire factor' ofhet vinden 
van nieuwe bondgenoten. Maar arosso modo over
heerst toch realisme; de meeste mensen begrijpen 
dat Rusland's vermogen te reageren wordt inge
perkt door zijn economische zwakte. Een Westers 
georienteerd academicus vatte het als volgt samen: 
'Ruslands politieke !eiders zullen maatregelen moe
ten nemen, maar ik zie niet in wat ze kunnen doen. 
Ze hebben illusies, een krachtige retoriek, maar 
geen mogelijkheid tot het nemen van maatregelen. 
Ze kunnen zeggen dat ze de militaire uitgaven zullen 
opvoeren, maar waar moeten ze het geld vandaan 
hal en?' 

Rusland en de Europese Unie 

Tegenover de algemene veroordeling van de NAVO 
staat een positieve grondhouding ten opzichte van 
de Europese Unie. Aanvankelijk werd uitbreiding 
van de E u nog gezien als een aanvaardbaar alterna
tief voor uitbreiding van deN AVO. Maar nu het laat
ste plaats heeft gevonden bestaat er nog steeds een 
positieve houding ten aanzien van EU-uitbreiding. 
Anderzijds kenmerkt Rusland zich door een verras
sende mate van onkunde over deE u. Dat kan komen 
door het gebrek aan belangstelling voor internatio
nale kwesties in het algemeen, vergeleken met de 
permanente turbulentie in de binnenlandse politiek. 
Betrekkingen met de E u worden gezien als econo
misch en technisch van aard, en voor Russen is de 
Europese integratie in het dagelijks Ieven niet rele
vant; daarom krijgt de E u weinig aandacht in de 
media. Io Dit verklaart waarom men weinig over de 
E u weet. Dit bleek bijvoorbeeld uit de eerste resul
taten van onze in januari 2ooo uitgevoerde opinie
onderzoeken. Op de vraag hoe hun houding ten op
zichte van de EU was, 'zeer positief', 'redelijk posi
tief', 'behoorlijk negatief' of 'zeer negatief' wist 69 

procent van de Russen (43 procent van de Oekrai:e-

ners) geen antwoord te geven. 21 Procent van de 
Russen (5o procent van de Oekrai:eners) was deE u 
'redelijk' tot 'zeer positief' gezind. I I Gezien de 
hoeveelheid hulp die Rusland van de E u ontvangt 
zou dit de Europese Commissie wei mogen veront
rusten . 

Dit geldt voor het algemene publiek, maar even
zogoed voor de buitenland-politieke elite die eigen
lijk beter gelnformeerd zou moeten zijn. Sommige 
!eden van die elite weten zelfs niet waar de E u voor 
staat. In het algemeen blijken 'pragmatische nationa
listen' beter gelnformeerd dan 'fundamentalistische 
nationalisten' waarvan er een ons zei dat 'als er een 
Europese Unie tot stand komt, Rusland er lid van 
moet zijn'. De meeste pragmatische nationalisten, 
zowel in Moskou als in Kazan, beschouwden een uit
breiding van de E u niet als een bedreiging, zelfs niet 
in geval van toetreding van de Baltische staten, zo
lang de E u maar niet zou proberen 'Rusland in een 
hoek te duwen', 'uit te sluiten' of 'tot paria te 
maken'. Sommigen dachten dat uitbreiding Rusland 
dichter bij de E u zou brengen omdat de Russische 
economie zou profiteren van eisen en voorwaarden 
die de E u in het uitbreidingsproces stelt. De (Ta
taarse) algemeen directeur van een succesvolle fa
briek van medische precisie-instrumenten die de 
E u-kwaliteitsstanddaard had ingevoerd, bijvoor
beeld, sprak zich voor E u-uitbreiding uit en hoopte 
daardoor meer te kunnen exporteren. Anderen had
den zo hun bedenkingen en waarschuwden voor een 
terugkeer naar een verdeeld Europa. 

Maar heel weinig gelnterviewden hadden enig 
benul van de potentiele gevaren van een expande
rende Europese markt waar Rusland van uitgesloten 
blijft. De EU ontvangt nu immers zo'n 40 procent 
van Rusland's export en Ievert 38 procent van de 
Russische importen. Een van die weinigen was een 
vooraanstaand commissievoorzitter in het parle
ment van de republiek Tatarstan. Hij stelde dat 'het 
isolement van Rusland wei eens heel snel kan toene
men omdat het na de EU-uitbreiding voor Rusland 
moeilijker zal worden naar Polen en Tsjechie te ex
porteren, vanwege de hoge E u -standaard in die ian-

I o. Igor Leshoukov, Beyond Satiifac!ion: 
Russia's Perspectives on European 
Integration, z E I Discussion Paper C 2 6, 
I 998, Center for European Integration 
Studies, Rheinische Friedrich
Wilhelms-Universitiit, Bonn, p. I 7. 
I I . Representatieve nationale opinie
onderzoeken, voor de auteurs verricht 
in de Russische Federatie door het 

Russische Centrum voor Opinie
onderzoek VTsiOM (I-29 januari 
2ooo, N=194o) en in Oekralne door 
het lnternationaal lnstituut voor 
Sociologie, Kyiv (3- 2 8 februari, 
N=1s9o).ln Rusland antwoordde 52 
procent 'vaak' of 'soms' op de vraag of 
men zichzelf zag als Europeaan (47 
procent: 'nooit'); in Oekralne 34 

procent (.1"7 procent: 'nooit') . 
I 2. V. Pozdnjakov en S. Ganzja, 'Novye 
strany na poroge Evropejskogo 
sojoeza', MZj, 3, I999, pp. 37 -44. Zie 
over de EU en Kaliningrad LyndeUe 
D. Fairlie, Will the E u use Northern 
Dimension to solve its Kaliningrad 
dilemma?, Copenhagen Peace Research 
Institute Working Papers 2 I , I 999· 
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den . Oat zal voor Rusland een verlies van ettelijke 
miljarden dollars per jaar betekenen .' Ook ambtena
ren op de relevante ministeries zijn zich van deze 
consequenties bewust. Bovendien groeit de zorg dat 
het na de uitbreiding van het Schengen-gebied voor 
Russische burgers nog moeilijker zal worden west
waarts te reizen. Met name voor Kaliningrad, dat 
een Russische enclave binnen de E u zal worden, 
wordt dit een acuut probleem. 1 2 

Maar helemaal niemand van de gelnterviewden 
was er van doordrongen dat de E u bezig is een eigen 
defensie en veiligheidsidentiteit te ontwikkelen. Tij
dens de interviews in september 1 999 leken minis
teriele ambtenaren die zich met Eu-vraagstukken 
bezig hi elden, vooral gepreoccupeerd met de gevol
gen van uitbreiding voor Rusland's economische 
'veiligheid'; over de meer traditionele vormen van 
veiligheid maakten zij zich weinig zorgen. De Pre
ambule tot Rusland's 'Middellange Ternlijn Strate
gie' (2ooo-2o1o) stelt in feite dat een 'strategisch 
partnerschap' met de EU kan leiden tot een pan
Europees collectief veiligheidssysteem gebaseerd op 
'gelijkheid zonder scheidslijnen' zonder de vs en de 
NAVO te isoleren of hen toe te staan het continentte 
domineren. De Strategie roept tevens op tot practi
sche veiligheidssamenwerking met de WEU 'welke 
tegenwicht zou kunnen bieden aan het NAVO-isme 
in Europa'. Slechts langzaam werden zij zich er van 
bewust dat de uitbreiding van de E u een bedreiging 
voor de Russische veiligheid zou kunnen worden. 

Het gemeenschappelijke Europese veiligheids
en defensiebeleid werd aanvankelijk gezien als een 
alternatieve Europese veiligheidsstructuur die het 
belang van de NAVO zou doen afnemen. Maar lang
zamerhand werd het duidelijk dat de EU zelf dit be
leid als een aanvulling op, niet als een alternatief 
voor deN AVO zag. De benoeming van Javier Solana 
tot EU-verantwoordelijke voor het Gemeenschap
pelijke Buitenland- en Veiligheidsbeleid versterkte 
de indruk van een relatie met de NAVO. Om iedere 
twijfel weg te nemen maakte Solana duidelijk dat de 
N AVO de grondslag zou blijven vormen voor de col
lectieve verdediging van de lidstaten. Het doe! van 

de Europese !eiders, zei hij, is 'het vermogen te ont
wikkelen tot door de EU geleide nlilitaire operaties 
als antwoord op internationale crises, maar aileen 
voor het geval de NAVO als geheel niet betrokken 
is'. 1 3 Zodra dit duidelijk werd, waren de Russische 
beleidsmakers een stuk minder zeker van de voorde
len van een door de E u te ontwikkelen militair po
tentieel. De ontwikkeling leek juist de mogelijkheid 
van een verder isolement van Rusland met zich mee 
te brengen. Ze vereiste wellicht een herevalutatie 
van Rusland 's aanvankelijk positieve reactie op het 
E u-lidmaatschap voor voormalige sovjetstaten. 

OEKRAINE 

Net als in Rusland vindt men in Oekrai:ne een brede 
schakering aan opvattingen over het beste beleid om 
de binnenlandse situatie te verbeteren. Maar wat de 
buitenlandse politiek betreft zijn er slechts twee 
stromingen: degenen die er voor pleiten dat 
Oekralne een 'Slavische keuze' maakt, tegenover 
degenen die voor een 'Europese keuze' zijn. De 
communisten en andere linkse partijen streven bij
voorbeeld naar herstel van de Sovjetunie oftenmin
ste een Slavische confederatie met Rusland en Wit
Rusland. Zij verwerpen een Oekralens lidmaatschap 
van de E u of samenwerking met de N Avo en over 
het algemeen stellen zij de internationale financiele 
instellingen verantwoordelijk voor de economische 
malaise in hun land. Vooral de politieke centristen 
zijn voorstander van een 'Europese keuze'. Zij 
komen op voor Oekralne 's soevereititeit, vooral 
haar onafhankelijkheid van Rusland , en geloven dat 
nauwe betrekkingen met de Euro-Atlantische in
stellingen die soevereiniteit zal versterken. Toch zijn 
zij zich er ook van bewust dat Oekralne het niet kan 
stellen zonder goede betrekkingen met Rusland en 
ze benadrukken Oekraine's ongebonden internatio
nale status. '4 

In de loop van dit onderzoek kwam een derde 
verzameling opvattingen over de buitenlandse poli
tiek in beeld, namelijk die van gedesillusioneerde cen

tristen die een 'Europese keuze ' voorstaan maar zich 

13. Javier Solana, 'The development 
of a Common Foreign and Security 
Policy and the role of the High 
Representative', Danish Institute of 
International Affairs, Copenhagen, 
11 februari 2ooo. 

14. 'Siavische keuze' - opvattingen 
waren te vinden in de verkiezings
manifesten van de kandidaten Petro 

Simonenko, Natalja Vitrenko en 
Oleksandr Tkatsjenko. De manifesten 
van Leonid Koetsjma en Gennadi 
Oedovenko ademden een 'Europese 
keuze'. Zie voor aile manifesten Pravo 
Vibory: President Ukraini 1999, Kyiv, 
Smoloskip, 1999. 

van de 'Alternative Scenarios for the 
Future of Ukraine', in 0. Belov et al. 
(eds .), Ukraine 2000 and beyond: 
Geopolitical Priorities and Scenarios '!J 
Development, Kyiv, National Security and 
Defence Council of Ukraine, National 
Institute for Strategic Studies, National 
Institute for Ukrainian-Russian 
Relations, 1999. 

1 5. De angsten van teleurgestelde 
centristen zijn te vinden in Scenario B 3 
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verraden voelen door wat zij zien als een gebrek aan 
Westerse ondersteuning. Zij bezien het gedrag van 
Rusland met grote zorgen en zijn bang dat Oekrai"ne 
door het gebrek aan initiatief van het Westen uitein
delijk in de Russische invloedssfeer zal belanden. 1 s 

Oekraine en deNA vo 
. Aan de vooravond van de luchtaanvallen op Servie 

was de Oekrai"ense regering niet van mening dat de 
N Avo een mogelijke bron van agressie tegen Oek
ra]ne zou kunnen zijn en evenmin dat andere staten 
het recht hadden een veto uit te spreken over beslui
ten van Ianden die lid van de NAVO wilden worden. 
Ze was met name bezorgd over de Russische reactie 
op deN Avo-expansie. Men wilde niet dat Oekrame 
een bufferstaat in het verdeelde Europa zou wor
den. 16 Terwijl het uitbreidingsproces voortschreed, 
concentreerde de Oekrai"ense regering zich op het 
verbeteren van zijn betrekkingen met Rusland. Te
gelijkertijd werd de samenwerking met de N Avo in 
het kader van het PfP uitgebreid en werd over een 
speciale partnerschapsovereenkomst onderhan
deld. Beide initiatieven hadden succes. In mei 1997 
sloot Oekrame met Rusland zowel een Vriend
schapsverdrag als een overeenkomst over de Zwarte 
Zeevloot. Op 9 juli van dat jaar werd het hierboven 
genoemde N A vo-Oekrai"ne Charter onderte
kend. 1 7 Een jaar later stond in een rapport van Oek
ra.lense experts dat 'Oekrame een optimaal model 
voor zijn betrekkingen met de NAVO heeft gevon
den, dat rekening houdt met zowel de interne Oek
ra.lense situatie als de omstandigheid van externe 
omsingeling'. 18 Een meerderheid ( 69 procent) van 
Oekrai"ense experts vond op dat moment dat het 
land tot de NAVO zou moeten toetreden, in plaats 
van zich vast te klampen aan een partnerschapsover
eenkomst. 19 

Als gevolg van de luchtaanvallen op Servie ver
schoof de houding van de bevolking in de richting 
van vijandigheid ten opzichte van het Atlantisch 
Bondgenootschap. De buitenland-politieke elite 
werd nog ongeruster dan voorheen over de Russi
sche reactie op de expansie en op de nieuwe NAVO-

doctrine. Als gevolg van de oorlog, zo waarschuwde 
een groep experts, zou Oekra.lne 'in een zone van 
onzekerheid terecht komen, in een ruimte tussen de 
Russisch-Witrussische unie enerzijds en de op de 
N AVO georienteerde Ianden anderzijds'. 20 Inter
views met leden van de elite bevestigden in oktober 
dat er sprake was van een toegenomen nervositeit; 
er heerste een gevoel dat Oekrame, gelegen aan 
Europa's nieuwe scheidslijn, een gei"soleerde positie 
innam. Voor degenen die de 'Slavische keuze' aan
hangen bevestigde de NAVO-aanval simpelweg dat 
'de Verenigde Staten wilden Iaten zien wie in de we
reid de baas is' . De retorische vraag werd ons gesteld 
'Wat indien het Westen plotseling tot de conclusie 
komt dat de nieuwe Ieider van Oekrai"ne haar niet 
aanstaat?' Zelfs degenen die president Koetsjma's 
Europees georienteerde beleid ondersteunen hie
ken ongerust dat 'Kosovo het vele werk onder
mijnde dat voorheen was gestoken in het "verkopen" 
van de NAVO aan het Oekra.lense publiek'. Net als in 
Rusland werden in Oekrai"ne anti-NAVO gevoelens 
vertaald in antipathie ten opzichte van de vs; een van 
de geinterviewden zei dat 'niet iedereen zich er van 
bewust is dat de N Avo uit vele land en bestaat; ze 
wordt in feite gezien als een Amerikaanse instel
ling'. 

De meeste gemterviewden dachten dat Oek
rai"ne niet rechtstreeks te lijden zou hebben van een 
verdere uitbreiding van de NAVO. Maar zij zagen 
voortgaande expansie wei als een indirecte bedrei
ging vanwege de Russische reactie die deze uit zou 
kunnen Iokken: 'Voor Oekra.lne is het onaangenaam 
om tussen Rusland en deN Avo in te zitten en indien 
de Baltische Ianden toetreden wordt het nog veel 
erger'. Toetreding van Oekrame tot deN AVO sloten 
zij om vier redenen uit: het zou in strijd zijn met de 
neutrale status van het land; onacceptabel voor de 
bevolking; te duur; en het zou bij de Russische buur 
een vijandige reactie uitlokken. De 'gedesillusio
neerde centristen' voelen zich op hun beurt in de 
steek gelaten door het gebrek aan aandacht van de 
N Avo voor de fmanciele slagen die Oekrame ten ge
volge van de oorlog met Servie heeft moeten incas-

16 . Ilya Prize!, Nationalldentity and 
Foreian Policy: Nationalism and Leadership 
in Poland, Russia, and Ukraine, 
Cambridge: Cambridge University 
Press, 1998, p. 4oo. 

Sychastnosti, maart 1998, pp. 173-79. 
Zie voort James Sherr, 'Russia-Ukraine 
Rapprochement?: The Black Sea Fleet 
Accords', Survival Vol. 39, No. 3, 1997, 

PP· 33-so. 

Conversion and Foreign Policy of 
Ukraine, 1998, p. 27. 
1 9. Foreian and Security Policy '![Ukraine 

1998 ! 1999, p. 12. 
2 o . ' Geopolitical Context of the 
Situation around Kosovo: A View from 
Ukraine', Foreian and Security Policy'![ 

Ukraine 1999, pp. 46-s2 (52). 

1 7. Zie over het belang van het 
vriendschapsverdrag Volodymyr 
Ohryzko, 'Zovnisjnja polityka 
Ukrayiny: pohljad i maibytne', Akzenti 

1 8. 'The State and Prospects of 
Ukraine's Foreign Policy: Expert 
Discussion', Foreian and Security Policy '![ 
Ukraine 1998 I 1999, Center for Peace, 
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seren. Ondanks de neutraliteitsclausule in de grand
wet sluiten zij Oekralens lidmaatschap van de allian
tie niet uit, en ze roepen de N AVO op aandacht. te 
schenken aan de 'moeilijkheden en ontberingen' die 
Oekrai:ne's mogelijke lidmaatschap in de weg staan 
en tot het nemen van 'preventieve maatregelen door 
een spec!fieke benadering te ontwikkelen voor iedere po
tentiele lidstaat'. 2 1 

De NAVO leek hier gevoelig voor te zijn. Tijdens 

rentie over Oekralense defensie-hervorming had
den plaatsgevonden, en twee Oekralense officieren 
waren benoemd bij de NAVO-hoofdkwartieren 
SAC LANT en AFSOUTH. 2 3 

President Koetsjma lijkt vastbesloten deze sa
menwerking nog verder te intensiveren. Hoewel 
hij de Russische reactie tegen 'separatisme en 
terrorisme' steunde, is de onbeheerste aard van de 
aanval op Tsjetsjenie waarschijnlijk een van de be

zijn verkiezingscampagne 
in het najaar van I 999 kon 
president Koetsjma zich 
niet a! te positief over de 
NAVO uitlaten, anders zou 
hij teveel stemmers van 
zich vervreemden. En hij 
wilde bovendien het Krem-

Duidelijk is dat hoewel de 

NAvo-expansie in Oekraine enige 

bezorgdheid wekt, de kwestie in 

Kyiv vee] minder ernstig wordt 

langrijkste oorzaken ge
weest voor deze beleidswij
ziging. Duidelijk is dat hoe
wei de NAVO-expansie in 
Oekralne enige bezorgd
heid wekt, de kwestie in 
Kyiv vee! minder ernstig 
wordt genomen dan in genomen dan in Moskou. 

lin niet tegen zich in het 
harnas jagen. Openlijk steunde hij de Russische mi
litaire campagne in Tsjetsjenie, met de uitspraak dat 
'terrorisme en separatisme geen grenzen kennen en 
met aile middelen moeten worden bestreden'. 22 

Maar zodra de herverkiezing achter de rug was kwa
men Oekrai:ne's betrekkingen met de NAVO in een 
stroomversnelling. Op 3 december I 999 kwamen in 
Brussel de ministers van defensie in het kader van 
de NAVO-Oekrai:ne Commissie bijeen. Deze bij
eenkomst leidde tot een serie samenwerkingsover
eenkomsten die voorzagen in hulp aan Oekra!ne 
bij de training van militairpersoneel; bij de defensie
hervormingen; voor R&D ten behoeve van de be
wapeningsindustrie; en in het houden van gezamen
lijke oefeningen. Later die maand werd het Javoriv 
oefenterrein in Oekra!ne aangewezen als oplei
dingscentrum voor N AVO-peacekeeping troepen. 

In maart 2ooo kwam de NAVO-Oekrai:ne Com
missie voor het eerst in Kyiv op ambassadeursniveau 
bijeen.ln het perscommunique meldde deN AVO na 
afloop dat in de voorafgaande twee maanden gene
raal Clark Oekra!ne had bezocht, een hoge militaire 
delegatie in Javoriv was geweest, een NAVO
Oekrai:ense conferentie over proliferatie van massa
vernietigingswapens en een internationale confe-

Moskou. De buitenland-
politieke elite is vee! sterker gepreoccupeerd 
met de Oekralense betrekkingen met de Europese 
Unie. 

Oekraine en de Europese Unie 
Op I I juni 1998 stelde de Oekra!ense President bij 
decreet dat 'het nationale belang ... de identificatie 
vereist van Oekra!ne als een invloedrijk Europees 
land en volwaardig lid van deE u'. 24 En toch is de re
latie met de E u een bron van vee! frustratie en bit
terheid. Volgens Oleksandr Pavliuk is het probleem 
er een van wederzijds onbegrip: Oekralne heeft 
geen begrip voor de complexe aard van het integra
tieproces, terwijl deE u maar niet kan vatten dater 
voor Oekra!ne geen alternatief voor Europese inte
gratie is. De keuze is niet: wei of geen E u-lid, maar: 
wei of geen normaal Europees land. 2> James Sherr 
heeft in dit verband opgemerkt dat de E u een gebrek 
aan enthousiasme en aan strategische visie te verwij
ten is, terwijl de politieke !eiders van Oekrai:ne soms 
doen alsof ze verwachten te kunnen integreren door 
het eenvoudig afgeven van verklaringen. 26 

Nu heeft de E u inderdaad traag gehandeld bij het 
ratificeren en uitvoeren van overeenkomsten. Toch 
Ievert ze het grootste aandeel in de technische en 

2 1. 0. Honcharenko, B. Parakhonsky, 
'Main Conclusions and 
Recommendations', 0 . Belov, Ukraine 
2000 and beyond, pp. 1 o- 1 1, cursief in 
origineel. Ze ondervinden steun van 
Zbigniew Brzezinski die Oekariens 
NAvo-lidmaatschap niet uitsluit: 

februari 199s), pp. 26-42. 2S. Oleksandr Pavliuk, 'The European 
Union and Ukraine: The Need for a 
New Vision' , Policy Paper, East West 
Institute, juli 1999, p. 2. 

Zbigniew Brzezinski, 'A Plan for 
Europe', Foreign Affairs, 74: 1 (januari-

2 2. lnterfax Kyiv, 6 oktober 1999 zoals 
aangehaald in Foreign and Securi9' Policy 
'![Ukraine, October-December 1999, p. 88. 
23. Persbericht 2 maart 2ooo, zie 
<www.nato.int/ docu / pr I 2ooo/ poo_o 
2oe.htm>. 
24. Decreet 61s / 98, 11 juni 1998, 
niet-officiele vertaling. 

26. James Sherr, 'Ukraine's New Time 
of Troubles', G67, Conflict Studies 
Research Centre, oktober 1 9 9 8, p. 1 2. 
27. Oleksandr Pavliuk, 'The European 
Union and Ukraine', pp. s-7. 
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frnanciele hulp aan Oekrai'ne (3 ,9 miljard euro van 
I 99 I tot I 998) en het E u-aandeel in Oekrai:ne's han
delsvolume is gestegen van 8,7 procent in I994 naar 
I9 procent in I998. De EU heeft kritiek op Oekra
ine's protectionistische maatregelen, zijn plannen om 
nieuwe kerncentrales te bouwen, en de trage voort
gang van structurele economische hervorrningen in 
hetland. De Oekrai:eners klagen op hun beurt dat de 
E u niet de beloofde hulp heeft geleverd voor het bui
ten bedrijf stellen van de kerncentrale in Tsjernobyl, 
dat ze quota's heeft ingesteld voor Oekrai:ens textiel 
en anti-dumping maatregelen heeft getroffen tegen 
Oekrai:ense chernische en staalprodukten. 27 

De Oekrai:eners zijn met name teleurgesteld 
over het feit dat ze niet bij de 'pre-ins' horen op de 
lijst die in december I 997 in Luxemburg werd vast
gesteld en in oktober I 999 door de Europese Raad 
in Tampere werd bevestigd. 28 Diverse gemterview
den benadrukten dat Oekrai:ne er economisch niet 
slechter aan toe is dan de 'pre-ins' en niet als een 
tweederangs land zou moeten worden behandeld. 
Op z'n minst zou deE u duidelijk moeten verklaren 
dat ze wil dat Oekrai:ne lid wordt. Er is in dit verband 
een opvallend verschil in houding tussen buitenland
politieke specialisten en ambtenaren die voor eco
nornische zaken verantwoordelijk zijn. De eersten 
hebben de neiging de E u een gebrek aan voortgang 
te verwijten, terwijl de laatsten zich er vee! beter 
van bewust zijn dat het probleem grotendeels bij 
Oekrai:ne zelfligt. Zij stellen dater weinig is gedaan 
om de strategie die in het presidentiele decreet van 
juni I 99 8 werd ontwikkeld, tot uitvoering te bren
gen. In een rapport schreef een groep ministeriele 
ambtenaren, parlementsleden, hoge officieren en 
journalisten dat het tijd wordt 'de neiging om te 
eisen dat de eigenaardigheden van het land in aan
merking worden genomen' af te zweren omdat 
'geen enkele staat zich normaal kan ontwikkelen ... 
wanneer zijn regels en wetten ... afWijken van die 
welke in de wereld zijn geaccepteerd.' 29 Vee! led en 
van de buitenland-politieke elite denken dat het al
gemene publiek onwetend en apatisch is inzake de 
E u . Maar deelnemers in onze focus groepen bleken 
redelijk goed gelnformeerd te zijn over zowel de 
problemen en valkuilen als de potentiele voordelen 
van het lidmaatschap. 

ln december 1 999 nam de Europese Raad de Ge
meenschappelijke Strategie inzake Oekrai:ne aan, 
bevestigde zijn 'Europese aspiraties' en verwel
komde 'Oekrai:ne's pro-Europese keuze'. De Raad 
stelde te streven naar 'het versterken van het strate
gische partnerschap tussen de EU en Oekrai:ne' en 
hood aan de dialoog over de aanpassing van Oekra
ine 's visabeleid en over moeilijk vervalsbare reisdo
cumenten te intensiveren.3° Maar de Gemeen
schappelijke Strategie belooft geen snelle weg naar 
het lidmaatschap; sterker nog: ze maakt in het geheel 
geen gewag van mogelijk lidmaatschap. Oekrai:ne's 
minister van buitenlandse zaken liet zich niet ken
nen, maar liet er ook geen misverstand over bestaan 
wat zijn land werkelijk wil. De Gemeenschappelijke 
Strategie, zei hij, 'is een belangrijke stap naar het 
verkrijgen van geassocieerd en mogelijk volledig lid
maatschap voor ons land ... 3 1 

Het lijkt niet eerlijk de EU de schuld te geven van 
de trage integratie van Oekrai:ne. Maar er zijn goede 
gronden voor de acute zorgen van Oekrai:nse be
leidsmakers over de gevolgen voor hun land wan
neer de EU-uitbreiding zijn beslag krijgt. Immers, 
niet alleen de nieuwe lidstaten zullen tot 'Schengen' 
toetreden; onder druk van de E u zullen ook de 'pre
ins' aan 'Schengen' meedoen. Di t zal ernstige gevol
gen hebben voor Oekrai:ners die heen en weer reizen 
naar Centraaleuropese Ianden om er te handelen of 
werken. Ook de conventionele handel met die regio 
zal nadelen ondervinden. Indien Oekrai:ne aan de 
druk toegeeft en ook een strenger visaregime intro
duceert zal dat gevolgen hebben voor de betrekkin
gen met Rusland, Moldavie en Wit-Rusland. In sep
tember I 999 riep president Koetsjma de E u ertoe 
op om er vanaf te zien een nieuw 'papieren gordijn' 
van reisbeperkingen neer te Iaten in de plaats van het 
'IJzeren Gordijn' .32 Er schuilt een zekere ironie in 
het feit dat dezelfde regeringen die tegen het Sovjet
bewind preekten over vrijhandel en bewegingsvrij
heid nu hun markten en grenzen sluiten voor juist 
die mensen voor wie ze deze waarden opeisten. 

Besluit 

Aanvankelijk kwamen de percepties van uitsluiting 
en mogelijke isolatie in Rusland en Oekrai:ne voort 
uit verschillende angsten. In Rusland werden ze op-

2 8. Volodymyr Ohryzko, 'Zovrtisjnya 
polityka Ukrayiny' . 

Gemeenschappelijke Strategie: Policy'![ Ukraine, October-December 1999, 
p. 62. 

29. 'The State and Prospects of 
Ukraine's Foreign Policy ' , p. 23. 
3 o. Zie voor de tekst van de 

<http: I I europe.eu.int/ abc/ doc/ 
off/bull/en/ 991 2/poooo34.htm#anch 
oo8s>. 
3 1 . Aangehaald in Foreian and Securio/ 

32. Paul Goble, 'Giving Yalta A New 
Mearting' , RFE / RL Newsline Vol. 3, No. 
178, Part II, 13 september 1999. 
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geroepen door de NAVO-expansie, in Oekraille 
door teleurstelling over het feit datE u-lidmaatschap 
zo moeilijk te verwerven was. De Russen waren aan
vankelijk weinig aangedaan door deE u-uitbreiding, 
terwijl de Oekrai:eners uitbreiding van deN Avo niet 
als een bedreiging zagen. Deze houdingen zijn aan 
het veranderen . De Russen worden zich er langza
merhand van bewust dat uitbreiding van deE u nade
lig kan zijn voor hun econornie en dat de Russische 
veiligheid wei eens kan worden ondermijnd door 
een rnilitaire dimensie van deE u. In Oekrame is de 
bezorgdheid toegenomen dat het N A vo-lidmaat
schap van Polen, Hongarije en Tsjechie - en de kans 
op verdere uitbreiding - het land zal veranderen in 
een kwetsbare buffer tussen twee vijandige blokken. 
De regering heeft hierop gereageerd door de sam en
werking met deN Avo te intensiveren, wat zou kun
nen leiden tot vijandige Russische reacties . In beide 
Ianden zijn de gevoelens van frustratie en onmacht 
de laatste tijd versterkt. Russen vrezen naar de peri
ferie van Europa te worden verbannen, Oekrai:eners 
zijn bang voor een gelsoleerde positie tussen Rusland 
en Europa. 

Russen en Oekrai:eners hebben meer gemeen 
dan aileen gevoelens van uitsluiting en isolatie. In 
geen van beide Ianden is de zoektocht naar een 
nieuwe nationale identiteit voltooid. In beide Ianden 
gaat de politieke verdeeldheid evenzozeer over iden
titeit als over het economische stelsel en de politieke 
structuur. En in ieder van deze twee Ianden is de re
latie met de andere staat een integraal onderdeel van 
de identiteitscrisis. Het verlies van Oekrai:ne droeg 
waarschijnlijk meer dan het verlies van enig ander 
dee! van de ussR bij tot Rusland's identiteitscrisis. 
En voor Oekrai:eners was de meest urgente taak bij 
het opbouwen van hun nieuwe staat het defmieren 
van een identiteit die los stond van Rusland. Bijge
volg is elk van deze twee volkeren overgevoelig voor 
het beleid van de ander. 

Beiden hebben gekozen voor een Europese iden
titeit, maar in geen van beide Ianden is die identiteit 
a! gefixeerd. De pro-Europese president Koetsjma 
werd in november 1999 herkozen, maar een aan
zienlijke minderheid onder de Oekrai:eners stemde 
in de parlementsverkiezingen van 1998 op de Com
munistische Partij. 33 Het is goed denkbaar dat de 
confrontatie tussen uitvoerende en wetgevende 

macht in Oekrai"ne zal voortduren en die confronta
tie wordt beinvloed door de mate waarin Oekralne 
Koetsjma's Europese beleid tot uitvoering brengt. 

Ook de Russische president Poetin heeft zich tot 
een Europese identiteit verplicht. Maar in de Staats
doema zit een sterk contingent parlementariers met 
fundamentalistisch-nationalistische opvattingen. 34 

Net als in Oekrai:ne liggen uitvoerende en wetge
vende macht regelmatig met elkaar overhoop. Dit 
bemoeilijkt de totstandkoming van nieuwe wetge
ving die Europa kan overtuigen van Rusland's ernst 
bij het doorvoeren van economische hervormingen. 
Zelfs indien Poetin zijn verkiezingsbelofte gestand 
doet om de econornische hervormingen voort te 
zetten, zo lang de dubbelexpansie Rusland uitsluit 
blijft het onwaarschijnlijk dat de Russische percep
ties rninder anti-Westers zullen worden dan ze nu 
zijn. 

Oekrai:ne en Rusland zijn overgevoelig voor el
kaar, en met name voor de relatie van de ander met 
Europa. Beiden zijn buitengesloten van Europa's 
dubbelexpansie, maar ieder van de twee Ianden zou 
nog meer gei:soleerd raken indien Europa (NAVO 
dan wei E u) de een zou lijken te bevoordelen hoven 
de ander. Hier is delicaat opereren geboden, zowel 
in de Russisch-Oekrai:ense relatie als in de relatie van 
N Avo en E u met ieder van de twee. Welke vorm die 
betrekkingen uiteindelijk ook zullen krijgen, de 
Russische en Oekrai:ense burgers en hun beleidsma
kers hopen dat ze niet van buitenaf zullen worden 
opgelegd maar tot stand zullen komen in onderhan
delingen en discussies met hun voormalige tegen
standers. 
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33· De Communistische Partij verwierf 
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partijlijsten en 3 7 van de I I 4 districts-

gebonden zetels in het parlement. doema worden gerekend tot parlemen
taire fracties met fundamentalistisch
nationalistische opvattingen. 
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De overheid 

moet haar gezag 
verdi en en 

taken door verzelfstan
digde en (semi) particu
liere organisaties . 

In maart van dit jaar sprak 
Klaas de Vries, minister 
van Binnenlandse Zaken, 
zich in een de bat in De Balie RIA JAARSMA & Peper geeft hiermee een 

goede aanzet. Helaas geeft 
hij niet aan wat dan de nor-

uit voor een normatieve, 
richtinggevende rol van de 
overheid. Daarmee sloot 

MARIJKE LINTHORST 

men en waarden 'achter de 
hij aan bij het semi-open
bare essay dat zijn voorgan
ger, Bram Peper, in de 
zomer van 1999 schreef. * 
Peper pleitte in dit essay 
voor 'gezaghebbend rich
ting geven' als kerntaak van 
de politiek. Met deze kwa
lificatie zijn wij het hart
grondig eens. Tegelijkertijd 
erkennen wij' met de beide 

Zowel de huidise als de voormalise minister van 
Binnenlandse Zaken zijn van menins dat de 

overheid weer gezashebbend richtins moet saan 
seven'. De auteurs zijn bet bier van harte mee 

eens, maar betosen wei dat bet sezas van de 
overheid op dit moment seenszins vanze!Jsprekend 

is. Ze lessen de vinser op de zere plekken en 
jormuleren een aantal voorwaarden waaraan de 
overheid zou moeten voldoen om iiberhaupt weer 

sezashebbend te kunnen opereren. 

politiek' zijn die de over
heid zichtbaar moet maken, 
uitdragen en naleven. Daar
door blijven de door Peper 
aangedragen oplossingen 
(staatsrechtelijke vernieu
wingen en een andere 
werkwijze van de regering) 
te veel hangen op het niveau 
van bestuurlijke vernieu
wingen. Deze vormen ech

bewindslieden, dat de overheid deze taak op dit 
moment niet waar maakt. De vraag is dus wat er 
voor nodig is om deze taak naar behoren uit te 
oefenen. 

Peper stelt in zijn essay dat voor gezaghebbend 
richting geven essentieel is dat de burgers de waar
den en normen 'achter de politiek' (h)erkennen, er 
duidelijkheid bestaat met betrekking tot de rol die 
de overheid behoort te spelen, de burgers zich ver
bonden voelen met de overheid en de overheid haar 
overeengekomen rol ook effectief kan vervullen . 
Om aan deze eisen te voldoen noemt Peper vier 
voorwaarden: 1. De overheid moet de waarden en 
normen achter de politiek zichtbaar maken, uitdra
gen en naleven; 2. De overheid moet duidelijk aan
geven wat wei en niet tot het publieke domein en de 
verantwoordelijkheid van de overheid gerekend 
mag worden; 3. Er moet een betere binding komen 
tussen vertegenwoordiging/bestuur en electo
raat/achterban door het op de rails zetten van staat
kundige vernieuwingsvoorstellen; 4· De werkwijze 
van de regering moet verbeterd worden. Peper 
denkt dan aan een kernkabinet met meer onder-
ministers, een flexibeler ambtelijke dienst en demo-

ter een sluitstuk: zij geven vorm aan nieuwe bestuur
lijke verhoudingen. Dat kan pas als er zicht is op die 
nieuwe verhoudingen. Zover is het nog niet. 

Gezag is niet het resultaat van bestuurlijke ver
nieuwingen, gezag moet je verdienen. En als gezag
hebbend richting geven ook betekent dat de burgers · 
het beleid aanvaarden (in de zin dat zij het eens zijn 
met de concrete vertaling van normen en waarden 
in beleid) dan is er meer nodig dan de door Peper ge
noemde voorwaarden. Naar ons oordeel gaat het 
dan om vier, deels andere, voorwaarden: 

1 • De overheid moet een beleid voeren dat door 
burgers herkend en erkend wordt. Dit betekent dat 
het door De Vries en Peper bepleite uitdragen van 
normen en waarden concreet moet worden inge
vuld . 

2. De overheid moet deze normen en waarden 
consistent toepassen op aile burgers. 

3. De overheid moet de grenzen tussen particu
liere en overheidsverantwoordelijkheden duidelijk 
aangeven. 

4· De overheid moet betrouwbaar zijn in de 
verantwoordelijkheid die zij op zich genom en heeft. 

cratische controle op de uitvoering van overheids- Op elk van deze terreinen mankeert het nodige. 
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(H)erkenbaar beleid 
Met een zekere regelmaat ontvlammen er discussies 
over normen en waarden en het recht dan wei de 
plicht van burgers om in te grijpen als dingen mis 
dreigen te gaan. Bijvoorbeeld na de dood van Mein
dert Tjoelker, slachtoffer van wat inmiddels 'zinloos 
geweld' is gaan heten; of na de dood van Chane! 
Naomi, slachtoffer van een recidiverende zedende
linquent; of na de uitspraken van commissaris Van 
Zunderd, die pleitte voor het weer in ere herstellen 
van de oorvijg, omdat de politie niet in haar eentje 
verantwoordelijk kan zijn voor een ordelijk verloop 
van het openbare Ieven. 

Het is jammer dat deze discussies gevoerd wor
den binnen de context van de incidenten naar aanlei
ding waarvan ze zijn opgekomen (hoe verhoudt de 
privacy van de zedendelinquent zich ten opzichte 
van de bescherming van kinderen?). Daarmee blij
ven het ad-hoc discussies waarvoor per incident op
lossingen worden gezocht, terwijl het diepere onge
noegen, waarvan deze discussies de exponent vor
men, onder de oppervlakte blijft. 

Het is verleidelijk om, in een samenleving die 
steeds harder en onverschilliger lijkt te worden, 
terug te verlangen naar de saamhorigheid van de 
jaren vijftig. Toen veiligheid vee! meer gewaarborgd 
leek dan nu en mensen zich nog echt om elkaar be
kommerden. Maar hoe verleidelijk ook, we kunnen 
niet terug naar de jaren vijftig. Het is zelfs de vraag of 
we dat, als het zou kunnen, zouden moeten willen. 
De onderlinge betrokkenheid had ook een aantal ne
gatieve keerzijden: de grate sociale controle mani
festeerde zich vaak als bemoeizucht, de sociale mo
biliteit was gering en 'het gezag' was onaantastbaar. 
Of dat nu terecht of niet terecht was. 

Wat dat betreft hebben de zestiger jaren een ver
ademing betekend. Het niet meer voetstoots aanne
men van het gezag gaf ruimte voor eigen initiatief. 
Mensen, jongeren voorop, eisten het recht op om 
zelf over de invulling van hun Ieven te beslissen, 
zichzelf een oordeel aan te meten over wat goed of 
fout was. Afwijkend gedrag werd welwillender te
gemoet getreden, het zelfbewustzijn van mensen 
groeide en de sociale mobiliteit nam enorm toe. 
Wie voor een dubbeltje geboren was kon niet aileen 
een kwartje, maar zelfs een gulden worden. Mensen 

werden meer op basis van hun capaciteiten en 
argumenten beoordeeld dan op hun maatschappe
lijke positie. Het zijn verworvenheden die gekoes
terd moeten worden. 

Aan deze ontwikkeling kleven echter ook nega
tieve aspecten. De grotere persoonlijke autonomie 
heeft ertoe geleid dat steeds meer verantwoorde
lijkheden werden afgeschoven op de overheid. Ie
mand die in een plantsoen papiertjes opruimde, of 
die een kind dat zich op straat misdroeg tot de orde 
riep, was hopeloos ouderwets: dat kon men beter 
aan het bevoegd gezag overlaten. Daarmee zijn we 
de bemoeienis verleerd. Het voelt niet comfortabel 
aan als je je met andermans zaken bemoeit, we 
weten ook niet meer waar de grenzen liggen (waar 
eindigt betrokkenheid en begint de betutteling) en 
we zijn bang voor de reactie (v66r je het weet heb je 
je een hoop ellende op de hals gehaald). Niet aileen 
de burgers zijn de bemoeienis verleerd, ook de over
heid heeft zich achter de frontlinies teruggetrokken. 
Een paar voorbeelden. 

De vrijheid van burgers om hun kinderen naar 
eigen inzicht op te voeden is enorm toegenomen. 
Het is bijna onvoorstelbaar dat nog in de jaren vijftig 
'asociale' gezinnen in speciale wijken werden 
(her)opgevoed. Maar het is de vraag ofhet recht op 
privacy van het gezin ook betekent dat er helemaal 
geen eisen meer mogen worden gesteld. Een gynae
coloog die een verslaafde moeder bijstaat bij de be
valling mag de geboorte niet melden bij hulpverle
ningsinstanties. De Raad voor de Kinderbescher
ming mag zonder melding geen onderzoek doen 
naar eventuele misstanden. Oat kan leiden tot bi
zarre situaties. Een voorbeeld uit de praktijk. Bij de 
Raad is een OTS (onder toezicht stelling) voor een 
baby aangevraagd omdat de moeder het kind ver
waarloost. In het gezin is ook nog een twaalfjarig 
kind. De Raad mag echter niet naar het welzijn van 
dat kind informeren, omdat er voor dat kind geen 
melding is. 

Het is terecht dat gezagsdragers niet meer al
machtig zijn. Maar zij moeten wei een positie heb
ben waarin zij nog enig gezag kunnen uitoefenen. 
Controleurs, varierend van tram- en treinconduc
teurs tot de politie zelf, zijn door ons ingehuurd om 
een als belangrijk gedefmieerde klus te klaren. Bij 

* Bram Peper, ' Op zoek naar 
samenhang en richting. Een essay over 
de veranderende verhoudingen tussen 
overheid en samenleving', s&_o 1999, 
nr. 9 p.J88 -4o1 
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problemen worden zij echter nauwelijks gedekt. Bij 
rellen met Molukse jongeren werd de politie als 
schuldige aangewezen, omdat de M E zichtbaar stond 
opgesteld. De treinconductrice die een handtaste
lijke passagier een klap met haar portofoon gaf, 
werd veroordeeld wegens mishandeling. 

Voor het rechtsgevoel van de gemiddelde burger 
is hier iets mis. Het recht op privacy voor het gezin 

zin om (zoals commissaris Van Zunderd deed) van 
burgers een grotere betrokkenheid bij het open bare 
Ieven te vragen. 

Een consistent beleid 
Peper vindt dat de politiek, het kabinet voorop, de 
waarden en normen achter de politiek - zeg maar: 
de moraal van de overheid- zichtbaar moet maken. 

mag nooit zo ver gaan dat 
de rechten van het kind met 
voeten worden getreden. 
Een beleid dat gericht is op 
de-escalatie mag nooit zo 
ver gaan dat niemand meer 
op durft te treden. Als de 
overheid het in dit opzicht 
laat afweten is het niet ver
wonderlijk dat grote groe
pen burgers zich, in navol
ging van diezelfde over
heid, niet meer ( durven) te 
bemoeien met onaccepta

De overheid behoort in die zoektocht 
Oat kan inderdaad een bij
drage leveren aan 'gezag
hebbend richting geven'. 
Maar om dat laatste werke
lijk te realiseren moet het 
overheidsbeleid niet aileen 
(h)erkenbaar zijn, maar 
ook consistent. De waar
den en normen achter het 
beleid zullen voor aile bur
gers gelijkelijk opgeld 
moeten doen, rekening 
houdend met de pluri
forme werkelijkheid 

een toonaanaevende rol te spelen en 

ondubbelzinnia aan te aeven waar de 

individuele vrijheid ophoudt en het 

aemeenschapsbelana voorrana heift. 
Een overheid die zich in dit opzicht 

cifzijdiB houdt kiest in jeite voor het 

recht van de sterkste en verliest 

daarmee haar morele aezaa. 

bel gedrag: op straat, op school en in het openbaar 
vervoer. En als iedereen de deur letterlijk achter 
zich dicht trekt, dreigt de verloedering. Dat is waar 
Van Zunderd op doelde. 

Rechten zijn nooit onbegrensd. Dat geldt voor de 
rechten van het gezag en voor de rechten van het in
dividu. De essentie van de rechtsstaat ligt in het re
aliseren van evenwicht tussen deze rechten. Oat 
evenwicht is voortdurend aan verandering onderhe
vig, maar het zal telkens opnieuw gezocht en beves
tigd moeten worden. Het feit dat we niet terug kun
nen (en willen) naar de jaren vijftig neemt niet weg 
dater behoefte is aan een nieuw evenwicht tussen in
dividuele vrijheid en gemeenschappelijke inzet. 

De overheid behoort in die zoektocht een toon
aangevende rol te spelen en ondubbelzinnig aan te 
geven waar de individuele vrijheid ophoudt en het 
gemeenschapsbelang voorrang heeft. Een overheid 
die zich in dit opzicht afzijdig houdt kiest in feite 
voor het recht van de sterkste en verliest daarmee 
haar morele gezag. Grenzen stellen is een eerste ver
eiste, maar het is niet genoeg. Grenzen moeten ook 
bewaakt worden door effectieve handhaving. Als de 
overheid dat niet doet, heeft ze geen been om op te 
staan als burgers het recht in eigen hand (willen) 
nemen. Pas als de gemeenschappelijke inzet gedefi
nieerd is en mensen er ook zeker van kunnen zijn dat 
de overheid haar handhavingstaak nakomt, heeft het 

waarin burgers Ieven. De huidige praktijk wekt de 
indruk dat er sprake is van een dubbele moraal. Een 
voor de burger die voldoet aan de dominante norm 
- werkend, zelfredzaam, verantwoordelijk en man
dig - en een voor mensen die niet voldoen aan dit 
clichebeeld, omdat ze oud, ziek of gehandicapt zijn, 
of omdat ze geen werk hebben. Opnieuw een paar 
voorbeelden. 

Wie zich bij een uitkeringsinstantie vervoegt, 
wordt op het arbeidsbureau langs een 'maatlat' ge
legd, de 'Kansmeter'. Via de Kansmeter wordt be
paald wat de afstand van de uitkeringsgerechtigde 
tot de arbeidsmarkt is: van fase 1 voor mensen die 
nog het meest lijken op de 'mainstream' en die het 
zelf maar moeten zien te rooien, via fase 2 en 3 naar 
de meest hopeloze gevallen in fase 4· Op zichzelf is 
daar niets mis mee. Om mensen effectief (terug) te 
kunnen begeleiden naar betaald werk is het nuttig 
om te weten welke kennis en vaardigheden aanwezig 
zijn en op welke pun ten eventueel bijscholing nodig 
is. Probleem is echter dat de uitkeringsgerechtigde 
zelf in dit proces geen enkele rol speelt. 'Men' oor
deelt over je, 'men' bepaalt water met je gebeurt of 
niet. Tegen het oordeel is ook geen bezwaar of be
roep mogelijk. Dat komt neer op het tegendeel van 
wat van de modale burger gevraagd wordt: zelfred
zaarnheid en mondigheid. En dat is op zijn minst cu
rieus, want wat vragen werkgevers: mensen die zelf
redzaam en mondig zijn! 
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Ook zieken en gehandicapten is het niet gegeven 
vee! mondigheid tentoon te spreiden. In het kader 
van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (wvG) 
bepaalt de gemeente welke rolstoel wordt be
schouwd als 'goedkoopste adequate voorziening'. 
Een andere komt niet in aanmerking, zelfs niet als 
betrokkene bereid is bij te betalen uit eigen midde
len. 

Uit deze voorbeelden blijkt dat voor wie is aan
gewezen op publieke voorzieningen met andere 
maten wordt gemeten dan voor 'mainstream-bur
gers'. En dat terwijl 'gelijke behandeling' een zo 
prominent beginsel in onze rechtsstaat heet te zijn. 

Publieke en particuliere verantwoordelijkheid 

Gezaghebbend richtinggeven impliceert niet aileen 
dat de overheid grenzen stelt aan de individuele vrij
heid ten gunste van het gemeenschapsbelang, maar 
ook dat de overheid helder aangeeft waar de grenzen 
liggen tussen private en overheidsverantwoordelijk
heden. 

In de afgelopen jaren is de verhouding tussen 
overheid(sverantwoordelijkheid) en (de verant
woordelijkheid van de) burgers sterk gewijzigd. 
Burgers zijn zelfbewuster en mondiger geworden. 
Zij kunnen niet aileen zelf wei bepalen hoe zij hun 
Ieven will en invullen en wat zij daarvoor nodig heb
ben, zij weten dat ook uitstekend te verwoorden. 
Die toegenomen mondigheid geldt niet aileen voor 
de burgers, maar ook voor het bedrijfsleven. Bedrij
ven zijn zich sterk bewust van het feit dat zij de 
'motor van de econornie' vormen en hun activitei
ten relatief gemakkelijk naar elders kunnen ver
plaatsen. In die situatie heeft de overheid zich steeds 
meer teruggetrokken op een faciliterende positie. 

Mensen kopen zelf een huis of voorzien in een 
oudedagsvoorziening, de overheid faciliteert met 
belastingaftrek. Bedrijven vestigen zich of breiden 
uit, de overheid faciliteert met de aanleg van infrast
ructuur. Op zichzelf is daar niets mis mee: als de 
wensen van burgers en bedrijven passen binnen het 
voorgenomen overheidsbeleid (bevordering van het 
eigen woningbezit, uitbreiding van werkgelegen
heid), is facilitering een handzame manier om het 
gewenste overheidsbeleid vorm te geven. Het komt 
de efficiency van het overheidsbeleid ten goede als 
de overheid gebruik kan maken van de dynamiek van 
de markt, inclusief de transacties van individuele 
burgers. 

Maar dan moet de overheid de marges aangeven 
waarbinnen burgers en bedrijven vrijelijk hun eigen 

belang kunnen nastreven. In de huidige samenleving 
lijkt het er soms op dat de overheid niet aileen de 
marges niet aangeeft, maar zelfs het zicht op die 
marges is kwijtgeraakt. Vier voorbeelden . 

Sociale zekerheid 

De discussie over de uitvoering van de sociale zeker
heid heeft zich jaren voortgesleept . Doelstelling van 
zowel de Organisatiewet Sociale Verzekeringen 
1995' (osv95') als de osv97 was dat uitkeringsge
rechtigde ww-ers en (gedeeltelijk) arbeidsonge
schikten sneller en efficienter weer aan een baan ge
holpen zouden worden en de uitvoeringskosten zou
den dalen. Privatisering van de uitvoeringsinstellin
gen, die onderling zouden mogen concurreren, zou 
dat moeten bewerkstelligen. (In het zicht van dit 
verlokkelijk perspectief verhoogde de directie van 
het GAK de salarissen maar vast tot marktconforme 
hoogten, een miljoen of wat). 

Om de gewenste grotere efficiency te bewerk
stelligen verbonden de uitvoeringsinstellingen zich 
met verzekeraars en fmanciele dienstverleners. Er 
ontstonden uitvoeringsinstellingen (uvi's) die zich 
zowel met publieke als met private activiteiten bezig 
hi elden). Uiteraard mochten de financiele rniddelen 
voor deze activiteiten niet vermengd worden. Er 
ontstonden dus instellingen die, onder een holding
paraplu, beschikten over twee poten: een A-poot 
voor de publieke taken (de uitvoering van dew w en 
WAO) en een B-pootdie zich met private activiteiten 
(bijvoorbeeld de wAo-gatverzekeringen) bezighiel
den. 

Het effect op de arbeidsparticipatie van ww-ers 
en arbeidsongeschikten was niet wat ervan verwacht 
werd: het aantal WAO-ers bleef stijgen. Ook van la
gere uitvoeringskosten is tot nu toe geen sprake. Uit 
de Augustusrapportage 1997 van het College toe
zicht sociale verzekeringen (Ctsv) bleek dat het in
zicht in de kosten van de uitvoering ontbrak. En in 
Vrij Nederland van 29 januari 2ooo bevestigt de voor
zitter van het Lisv (Landelijk instituut sociale ver
zekeringen), Flip Buurmeijer, dat het tot op de dag 
van vandaag niet duidelijk is wat de uitvoering van de 
sociale verzekeringen nu precies kost. Hoe kun je 
dan als overheid verlaging van die kosten als doel
stelling hanteren? 

De hele opera tie had inmiddels wei geleid tot een 
neveneffect: de A- en B-poten raakten zo verstren
geld, dat niemand meer kon nagaan water nu met de 
publieke rniddelen werd gedaan en of die misschien 
niet (mede) de private activiteiten subsidieerden. En 
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zo kan het gebeuren dat, waar het G A K vele miljoe
nen vermogen heeft opgebouwd, de staatssecretis 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede 
Kamer moet meedelen daar geen enkele claim op te 
kunnen doen, omdat het GAK beweert dit met de 
private activiteiten te hebben verworven. Een stel
ling die, gegeven het gebrek aan harde gegevens, 
niet kan worden bestreden. 

Onderwijs 
In het onderwijs is een ingrijpend herstructure
ringsproces aan de gang. De autonomie van de in
stellingen is vergroot (en zal als het aan Paars II ligt 
nog verder worden vergroot). De overheid stuurt 
meer en meer 'op afstand'. De Wet Educatie Be
roepsonderwijs heeft bijvoorbeeld de instellingen 
voor rniddelbaar beroepsonderwijs (Roc's) geheel 
op eigen benen gezet. Zij kunnen bepalen welke op
leidingen ze wei of niet aanbieden. Een van de laatste 
'grote' herstructureringen betreft het mavo/vbo. 
Het nieuwe vmbo-onderwijs heeft onder meer de 
opdracht aile leerlingen op de een of andere wijze zo 
te bemstrumenteren, dat ze zelfstandig kunnen 
functioneren in onze samenleving. Ook de leerlin
gen die er niet in slagen de beroepsgerichte leerweg 
af te ronden met een diploma, kunnen doorstromen 
naar een ROc voor een assistentenopleiding om zo 
een primaire startkwalificatie te halen. 

Sinds hun verzelfstandiging zijn R o c 's echter vrij 
in de keuze welke assistentenopleidingen ze willen 
aanbieden. Er is dus geen garantie meer, dat een uit
stromende vbo-er die op dit onderwijs is aangewe
zen, ook inderdaad kan instromen in zo'n opleiding. 
Het versnipperde en soms minimale aanbod in dit 
opzicht is een rechtstreeks gevolg van de marktver
houdingen binnen deze onderwijssector. Assisten
tenopleidingen werken niet bepaald statusver
hogend. Ze trekken zwakkere leerlingen, terwijl de 
instellingen zich juist marktconform willen profile- . 
ren als 'top-instituut'. Zwakkere leerlingen die het 
vmbo met een onvolledig diploma verlaten, kunnen 
niet instromen in assistentenopledingen als een ROc 
verkiest deze niet aan te bieden. 

Schiphol 
In I 99.) werd de Planologische Kernbeslissing 
(PKB) Schiphol en omgeving aanvaard. Gedachte 
achter de PKB was dater binnen Europa uiteindelijk 
ruimte zou zijn voor een beperkt aantal 'mainports'. 
Het kabinet wilde dat Schiphol zich tot een van deze 
mainports zou kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd 

vond het kabinet dat de kwaliteit van het milieu niet 
mocht verslechteren en op sommige punten zelfs 
moest verbeteren. Om deze 'dubbele doelstelling' 
te realiseren voorzag de PKB in een 'beperkte, ge
richte' groei van de luchthaven tot maximaal44 rnil
joen passagiers en 3 miljoen ton vracht in 2 o I.). 

Op zichzelf is zo' n beperkte groei natuurlijk mo
gelijk, maar niet als de luchthaven tegelijkertijd, in 
vrije concurrentie met andere luchthavens, mag uit
groeien tot mainport. De ontwikkeling tot een van 
de overblijvende mainports in Europa is immers 
geen kwestie van absolute groei, maar van relatieve 
groei. Wie in een vrije markt mainport wil worden 
moet zijn marktaandeel vergroten. Vergroting van 
het marktaandeel vereist een expansieve, soms 
agressieve opstelling. Dat laat zich niet combineren 
met een beperkte groei. In feite was er dus geen 
sprake van een dubbele doelstelling, maar van een 
onmogelijke doelstelling, waarbij de overheid zich 
dubbelhartig opstelde. De onhoudbaarheid van de 
beleidsuitgangspunten bleek a! snel. AI in I 997 

overschreed Schiphol het 'gebruiksplan'. De over
heid besloot de overschrijding te gedogen. Inmid
dels wordt uitgegaan van een groei van Schiphol tot 
6o of zelfs So miljoen passagiers. 

Gezondheidszora 
Een vierde voorbeeld van het gebrek aan heldere 
grenzen ligt op het terrein van de gezondheidszorg. 
De bestaande wachtlijsten leiden regelmatig tot 
voorstellen om voor werkenden een snell ere behan
deling mogelijk te maken. Vanuit het gezichtspunt 
van de werkgever is dat niet zo gek. Omdat werkge
vers fmancieel aansprakelijk zijn voor ziekte en ar
beidsongeschiktheid van hun werknemers ( ook a! is 
er geen enkel verband met de arbeidsomstandighe
den in het betrokken bedrijf) heeft de werkgever er 
belang bij dat geneeskundige hulp snel wordt gebo
den. Maar dit staat haaks op het principe van een 
voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Voor
rang voor werkenden leidt tot een door velen onge
wenste 'tweedeling' in de gezondheidszorg. Het feit 
dat minister Borst hier (gelukkig) weer een grens 
heeft getrokken betekent nog niet dater door Arbo
diensten niet van alles wordt 'geregeld'. Het komt 
frequent voor dat zij voor de werknemers die op een 
wachtlijst staan voorrang 'kopen' in een ander zie
kenhuis. 

Vee! vraagstukken waarmee de overheid geconfron
teerd wordt, worden dus gekenmerkt door teaen-
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strijdiae doelstellinaen. Op het terrein van de mobili
teit gaat het om versterking van de concurrentie
positie, verbetering van de bereikbaarheid, verbete
ring van de veiligheid en verbetering van het milieu . 
Deze doelstellingen gaan niet probleemloos samen . 
Hetzelfde geldt voor het onderwijs en de gezond
heidszorg. Een voor iedereen toegankelijk breed on
derwijsaanbod staat op gespannen voet met volle
dige autonomie van onderwijsinstellingen; een effi
cientere werkwijze door de introductie van meer 
marktwerking, het terugdringen van het ziektever
zuim door meer verantwoordelijkheid te leggen bij 

gorale samenleving), maar uit mensen die op ver
schillende momenten verschillende belangen heb
ben. Anders gezegd: uit mensen die nu eens tot de 
ene, dan weer tot een andere categorie behoren. 
Wie nu werkt en gezond is zal graag geld tot zijn of 
haar beschikking hebben om verre reizen te maken 
of een huis in te richten. Maar een gezonde, jonge 
werknemer of werkneemster waarvan een ouder 
hulpbehoevend is en niet in aanmerking komt voor 
thuishulp, kijkt daar al anders tegenaan. Om nog 
maar te zwijgen van het moment dat de gezonde jon
gere zelfhulpbehoevend is geworden. 

werkgevers en geneeskun
dige behandeling zonder 
aanzien des persoons kun
nen niet in een aanpak gere
aliseerd worden. 
Peper stelt in zijn essay dat 
de overheid te weinig dui
delijk maakt wat wei en niet 
tot het publieke domein be
hoort. Wij zouden nog een 
stap verder willen gaan. 

Keerzijde van een overheid die niet 

ze!J dingen regelt, maar burgers en 

bedrijven Jaciliteert in het ze!J 

ondernemen van actie, is dat de 

overheid betrouwbaar moet zijn. 

Wie voor zijn werk vee! 
moet reizen, wil dat hij zo 
snel en comfortabel moge
lijk op de plaats van be
stemming is, bij voorkeur 
met de auto. Maar dezelfde 
automobilist die op zondag 
met zijn kinderen gaat fiet
sen, ergert zich aan het be
slag dat de auto op de open
bare ruimte legt. 

Burgers moeten er van op aan kunnen 

dat de overheid zijn woord houdt . 

Een overheid die niet bij voortduring achter de fei
ten aan willopen (zoals bij Schiphol gebeurd is) kan 
niet volstaan met de constatering dat er verschil
lende doelstellingen gerealiseerd moeten worden. 
De overheid moet ook - omdat de doelstellingen 
tegenstrijdig zijn- aangeven welke doelstelling pri
oriteit heeft. 

Uit de voorbeelden blijkt dat de overheid Of ver
strengeld is geraakt met de verschillende partijen Of 
geen greep of zicht heeft op wat zich in werkelijk
heid afspeelt. Dat is zorgwekkend, omdat het be
staansrecht van een overheid in een democratische 
rechtsstaat nu juist ligt in het feit dat zij hoven de par
tijen staat en (bij)stuurt waar deelbelangen de gren
zen van het algemeen belang dreigen te overschrij
den. 

Meestal worden belangen afgewogen in termen 
van categorieen (burgers, bedrijven of waarden): 
het belang van lastenverlichting voor werkenden te
genover een extra investering in het onderwijs; het 
belang van bereikbaarheid van bedrijven tegenover 
bet belang van het behoud van natuurgebieden. 
Deze wijze van belangenafweging houdt echter geen 
rekening met het gegeven dat de wereld aanzienlijk 
gecompliceerder in elkaar zit. 

De samenleving bestaatniet uit groepen burgers, 
die verschillende belangen hebben en toch met el
kaar overweg moeten zien te kunnen (de multi-cate-

Niet aile belanghebbenden zijn even goed in staat 
hun eisen naar voren te brengen. Het is bij uitstek de 
overheid die ervoor moet waken dat aile belangen 
tot hun recht komen. Wellicht valt het tot zijn recht 
Iaten komen van alle belangen wei te defrnieren als 
het waken over het algemeen belang. AI was het 
maar omdat iedereen in een andere categorie te
recht kan komen. Dat wil niet zeggen dat de over
heid zich met alles moet bemoeien, en zeker niet dat 
de overheid alles zelf moet doen. Maar het betekent 
wei dat de overheid moet defrnieren wat zij als es
sentieel zieten hoe zij de uitvoering daarvan vorm
gegeven wil zien. 

De betrouwbaarheid van de overheid 

Keerzijde van een overheid die niet zelf dingen re
gelt, maar burgers en bedrijven faciliteert in het zelf 
ondernemen van actie, is dat de overheid betrouw
baar moet zijn . Burgers moeten er van op aan kun
nen dat de overheid zijn woord houdt. 

Een pijnlijke herinnering in dit verband wordt 
gevormd door de Algemene Nabestaanden Wet 
(ANW). Natuurlijk was de oude Weduwen- en We
zenwet aan herziening toe. En ook voor de richting 
waarin de AWW gewijzigd is (een door de overheid 
gewaarborgd vangnet, waarbovenop mensen zich 
particulier kunnen bijverzekeren) valt vee! te zeg
gen. Maar het zou fatsoenlijk geweest zijn om be-
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staande weduwen hun rechten te Iaten behouden. 
Wie al weduwe is kan zich immers niet meer verze
keren tegen het risico van het overlijden van haar 
partner. 

Een sympathieker ogend voorbeeld is het, bin
nen de PvdA regelmatig terugkerende, voorstel om 
de hypotheekaftrek te beperken. Bijvoorbeeld voor 
huizen van meer dan 4oo.ooo gulden. Sociaal
democraten I open eerder warm voor dit soort voor
stellen dan voor het 'afschaffen' van de AWW of 
WAO. Waarom zou de 'gewone burger' kapitale vil
la's mee-financieren? Toch is enige nuancering hier 
op zijn plaats. Ten eerste is het bedrag dat voor een 
huis wordt betaald geen goede maatstaf (meer) voor 
de kapitaalkrachtigheid van de bewoners. Vergelijk
bare tussenwoningen kosten in of vlakbij Amster
dam het zevenvoudige van wat zij in een Fries platte
landsdorp kosten. Veel starters op de huizenmarkt 
in de Randstad zijn gedwongen enorme bedragen 
neer te tellen, meestal met een enorme hypotheek
last die aileen kan worden gefmancierd als beide 
partners werken. De beperking van de hypotheekaf
trek treft dus niet aileen vermogenden, maar ook 
-met name in de Randstad- de middeninkomens. 

Ten tweede wordt met deze voorstellen de 
rechtszekerheid van de burgers ondergraven. Men
sen sluiten een hypotheek af op basis van geldende 
faciliteiten. Zij moeten er dan op kunnen vertrou
wen dat deze faciliteiten gedurende de tijd waarin zij 
verplichtingen zijn aangegaan van kracht blijven. 

Tot slot 
Een van de oplossingsrichtingen die Peper aanreikt 
betreft een nieuwe invulling van de ministeriele ver
antwoordelijkheid. Onder verwijzing naar de 'en or-

miteit van samenhangen en ketens die de praktische 
gang van zaken in de samenleving in hoge mate be
palen' en 'de op-afstand-plaatsing van overheidsta
ken' bepleit hij een reductie van dit leerstuk. Oat 
lijkt ons geen goed idee. 

Gezag is niet iets dat uit de Iucht komt vallen. 
Gezag is iets dat je moet verdienen. Als de overheid 
'gezaghebbend Ieiding wil (blijven of gaan) geven', 
dan is een ondubbelzinnige verantwoordelijkheid 
onontbeerlijk. Iemand moet zich verantwoordelijk 
weten voor beleidsbeslissingen (en daarvoor ook 
verantwoordelijk gehouden kunnen worden). En 
wie zouden dat anders moeten zijn dan de !eden van 
het kabinet? 

Oat neemt niet weg dat de invulling van de minis
teriele verantwoordelijkheid inhoudelijk aan herij
king toe is. Een overheid die kerntaken 'op afstand ' 
laat uitvoeren, zal de grenzen ondubbelzinnig moe
ten aangeven, de randvoorwaarden helder moeten 
formuleren, kwaliteitscriteria moeten stellen en 
adequaat toezicht moeten houden. Het zijn deze 
zaken waarop de burger (respectievelijk de door hem 
ofhaar gekozen vertegenwoordigers) de minister als 
drager van het overheidsgezag te allen tijde moet 
kunnen aanspreken. Verzelfstandiging en privatise
ring van overheidstaken kunnen, zo min als een be
roep op de toegenomen complexiteit, een alibi vor
men om de verantwoordelijkheid te ontlopen. 

Zonder verantwoordelijke gezagsdragers geen 
verantwoordelijke burgers. Laat staan (h)erkenbare 
norm en en waarden achter de politiek als basis voor 
gezaghebbend richting geven. 

RIA JAARSMA & MARIJKE LINTHORST 

Lid resp. oud-lid Eerste Kamer voor de PvdA 
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De Schoolstrijd 
voorbij 

Leerlingen die op het Ma
lieveld uit protest tegen het 
onderwijsbeleid politici 
met eieren bekogelen, rap
portages waarin melding 
gemaakt wordt van de vele 
allochtone leerlingen die 

Een pleidooi voor 

'lntearaal 

Cultuuronderwijs' 

Melkert zijn vijf miljard 
extra ten behoeve van het 
onderwijs nog niet binnen 
heeft, zullen we dit onder
werp aan de orde moeten 
blijven stellen. In zijn publi-

vasdopen, van een toename 
caties heeft de o E so er 
reeds herhaalde malen op 

van spijbelen en van wa
penbezit bij leerlingen in 
het voortgezet onderwijs, 
wanhopige spotjes om jon
gelui te verleiden toch 
maar voor het leraarschap 
te kiezen en rapporten die 
berichten over mislukte 
onderwijskundige vernieu
wingen. Deze verschijnse
len vormen even zovele il-

COOS HUIJSEN gewezen dat de Neder
landse overheid gedurende 
een reeks van jaren, verge
leken met de regeringen 
van de meeste andere wel
varende Westerse Ianden, 
veel te weinig voor het on
derwijs uitgegeven heeft. 
Dit geldgebrek is bepalend 
voor de realiteit van het on
derwijs van elke dag. Er zijn 

Een van de positieve ontwikkelinsen in het door 

technocratisch denken seteisterde onderwijsveld 

is het 'lntesraal Cultuuronderwijs'. Dit is in 

principe een zuiloverstiJsend concept dat 

teselijkertijd de door 'Zoetermeer' verwaarloosde 

cultuurpedasosische opdracht van de school weer 
in ere herstelt. 

lustraties van de malaisetoestand waarin met name 
het voortgezet onderwijs verkeert. Het onderwijs
beleid van de afgelopen jaren is contraproductief ge
bleken doordat er te weinig in het onderwijs is gem
vesteerd, doordat men de gevolgen van de massale 
instroom van allochtone leerlingen onderschat heeft 
en doordat de technocratische beleidsmakers in 
Zoetermeer te weinig rekening wild en houden met 
het eigensoortige karakter van het onderwijs. Ver
waarlozing van de cultuuroverdragende taak van het 
onderwijs en onderschatting van en gebrek aan re
spect voor de professionaliteit van de onderwijs-ge
venden waren hiervan het gevolg. De 'topdown-be
nadering' van de kant van het ministerie heeft aan
leiding gegeven tot enorme frustraties in het onder
wijs en heeft ook het vermogen van de overheid aan
getast nieuwe perspectieven te signaleren die zich 
vanuit het onderwijs desondanks toch aandienen. 

OnderinvesterinB is onderwaarderinB 

Positieve ontwikkelingen krijgen eerst dan een kans 
als de problemen waarmee het onderwijs te maken 
heeft, onderkend worden. Het geldgebrek zou be
kend verondersteld mogen worden, maar zolang 

nog steeds te grate klassen en te veel huisvestings
problemen. Hoewel er mooie woorden gewijd wor
den aan de intensieve kennismaatschappij blijft er 
frustrerend weinig geld beschikbaar om adequaat te 
kunnen inspelen op interessante ontwikkelingen op 
het gebied van de informatica en van de audiovisuele 
middelen. Sommigen, waaronder Robbert Sikkes 
mogen stellen dat de aanvangssalarissen in het on
derwijs de laatste jaren verbeterd zijn, maar ze ver
geten erbij te vermelden dat docenten meestal niet 
in een volledige baan benoemd worden en daardoor 
meestal geen volledig salaris krijgen. Bovendien zijn 
de salarisschalen te lang en de jonge eerstegraads do
centen (drs. of Mo-B -bevoegdheid) hebben vee! 
minder kans dan vroeger om in de beter betaalde 
schaal 1 2-functie te worden .benoemd. Met de se
condaire arbeidsvoorwaarden is het ronduit slecht 
gesteld. Voldoende administratieve ondersteuning 
of andere handreikingen, die het werk van degenen 
die lesgeven wat zouden kunnen verlichten, ontbre
ken ten ene male. Elke docent is zijn eigen secreta
resse en klusjesman. Gelet op de vele ingrijpende 
veranderingen waarmee het onderwijs te maken 
heeft, blijft ook de nascholing volstrekt onder de 
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maat. Het is daarom allerminst verwonderlijk dat in 
Nederland onderwijsvernieuwingen steeds weer 
verzanden. Dit zagen we bij de invoering van de ba
sisvorming voor de twaalf- tot veertien jarigen en 
dit dreigt weer te gebeuren bij de invoering van de 
Tweede Fase en het daarbij behorende studiehuis. 

lnmiddels blijken steeds meer docenten overbe
last te zijn en worstelen ze met motivatie-proble
men. Deze worden er niet minder op wanneer ze op 
verjaardagsfeestjes vrienden en familieleden in deze 
tijd van economische voorspoed horen spreken over 
de salarissen in het bedrijfsleven, waar bovendien 
sprake is van aangename onkostenvergoedingen, 
van meer promotiemogelijkheden, van dertiende 
maanden en soms zelfs van winstuitkeringen en van 
optieregelingen. Het onderwijs daarentegen is een 
naargeestige werkgever, die vee! eist en weinig te
ruggeeft. Zo berichtte Trouw van 4 december I 999 
in een artikel onder de titel 'Op scholen is er struc
tureel iets rnis' dat Joost Kentson, die in januari van 
dat jaar nog uitverkoren werd tot 'Leraar Van Het 
Jaar' zich uit het onderwijs terugtrekt om uitgever 
te worden. Reden: 'In het onderwijs kom je aileen 
maar toe aan het verdelen van armoede.' 

Het ontstolen beroep 

Toch heeft het onbehagen in het onderwijs niet ai
leen een financiele oorzaak. De laatste decennia is 
bijvoorbeeld de technocratische visie van de beleids
makers in Zoetermeer steeds verder af komen te 
staan van de beroepsopvatting van de doorsnee do
cent. Het proefschrift van Karin Hoogeveen is in dit 
opzicht interessant. ('Het kunnen allemaal je eigen 
kinderen zijn', Lei den I 999) Hierin schetst de au
teur het beeld dat leraren zelf van hun taak hebben 
en zet dit af tegen het beeld dat naar voren komt in 
nota's over het overheidsbeleid. Er blijkt daar een 
diepe kloof tussen te bestaan. Terwijl de leerkrach
ten zelf zorg als hun voornaamste taak zien, be
schouwt de overheid de leerkracht vooral als een in
strument om onderwijs te geven en beleid uit te voe
ren. Zo pleit de Comrnissie Evaluatie Basisonderwijs 
er voor dat de 'persoonsgerichte cultuur in het on
derwijs moet vervangen worden door een op
brengst-gerichte cultuur.' Dit standpunt staat ver af 
van de beroepsopvattingen van leerkrachten, die 
zich 'te vee! zouden opstellen als pedagoog en te 
weinig als manager van leerprocessen' . Er is geen 
reden om te veronderstellen dat deze kloof er niet 
zou zijn met betrekking tot het voortgezet onder
wijs. 

We stuiten hier wei op een kernprobleem . Het is 
namelijk maar de vraag ofhet type mens dat zich tot 
het.leraarschap aangetrokken voelt, iiberhaupt wei 
te motiveren is voor zo' n technocratische taakopvat
ting. De docent is iemand die zich kennelijk niet 
heeft Iaten verleiden door de 'markt' toen hij voor 
zijn vak koos, noch stond bij hem ofhaar een snelle 
carriere voorop. Het moet in elk geval iemand zijn 
die persoonlijk wat met jonge mensen heeft, die de 
wisselwerking met ze als stimulerend ervaart en die 
zichzelfhoe bescheiden ook, een culturele taak toe
gedacht had. Ieclere moderne leidinggevende weet 
dat hij het 'ownership' van zijn medewerkers moet 
respecteren en als het enigszins kan, stimuleren. 
Maar de huidige beleidsmakers veronderstellen dat 
ze ongestraft de onderwijsgevenden kunnen be
schouwen als blinde uitvoerders van hun eigen on
derwijskundige stokpaardjes. Niemand verwacht 
van een arts dat hij een therapie toepast die hij ris
kant vindt, of van een journalist dat hij een artikel 
schrijft waarvan hij betwijfelt ofhet wel klopt. Maar 
van de mensen in het onderwijs wordt wei verwacht 
dat ze, zelfs met onvoldoende rniddelen, verande
ringen invoeren waarin ze vaak nauwelijks vertrou
wen hebben. Vee! docenten hebben daardoor het ge
voel dat hun vak hen ontstolen werd. Het wordt 
daarom tijd dat de beleidsmakers gaan luisteren naar 
de bezwaren en de ideeen die er te horen zijn op de 
'werkvloer'. Hier wordt stelselmatig aan voorbij ge
gaan. N erg ens wordt de professionaliteit van een be
roepsgroep zo ontkend als in het onderwijs. 

Tenslotte is het nog maar de vraag of de samenle
ving wei zo goed af zou zijn met docenten die de cul
tuurpedagogische opdracht van het onderwijs zou
den Iaten vallen. Wat kunnen we verwachten van le
raren die zich werkelijk aileen maar zouden zien als 
managers van leerprocessen? Zou de consequentie 
hiervan niet zijn dat de docent en daarmee de school 
helemaal met lege handen komt te staan als het gaat 
om de overdracht van waarden en normen, om het 
tegengaan van criminaliteit en geweld en om de om
gang met verschijnselen als sUicide onder jongeren? 

De multi-etnische samenlevinB 

Als er een maatschappelijke ontwikkeling is die de 
taak van het onderwijs - met name in de grote ste
den - verzwaard heeft en die de culturele dimensie 
van het onderwijs weer actueel gemaakt heeft, is het 
wei de instroom van de enorme hoeveelheid leerlin
gen van allochtone herkomst. Zowel de taalproble
men als het culturele verschillen zijn schromelijk 
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onderschat en het laatste aspect is bovendien door de 
politiek nog getaboei:seerd. Het artikel van Paul 
Scheffer in NRC Handelsblad over het 'multicultu
rele drama' is daarom volledig ter zake en kan mis
schien meehelpen een effectiever onderwijsbeleid 
in dit opzicht te ontwikkelen. 

De taalproblematiek vraagt extra scholing voor 
de docenten en zeer vroegtijdig en intensief taalon
derwijs voor allochtone kinderen. Bovendien zullen 

rol spelen in het publieke Ieven, de absolute preten
tie van de religie nog niet getemperd is door het re
lativisme van de Verlichting, de maatschappij nog in 
hoge mate autoritair georganiseerd is en de vrouw 
een duidelijk andere positie inneemt. Juist de con
frontatie met de verworvenheden van de 'jaren ze
stig' verwart menig immigrant. De grote mate van 
vrijheid waarover de jeugd beschikt, de vrijere sek
suele moraal en de onafhankelijke positie van de 

alle ouders ervan overtuigd 
moeten worden, dat hun 
kind hier aileen kans van 
slagen heeft, als het de Ne
derlandse taal goed be
heerst en zich in de Neder
landse samenleving weet te 
redden . Maar we zullen 
oak van de realiteit moeten 
uitgaan, dat er voorlopig 
kinderen zullen zijn, die 
deze achterstand nog niet 
zullen weten weg te wer
ken. Het pleidooi van Wou-

De deskundiaen in het parlement, 

de Jractiespecialisten, hebben 

Jarenlana de bezuiniainaen 

aeaccepteerd en zijn ook niet in staat 

aebleken weerstand te bieden aan 

het technocratisch denken van de 

vrouw zijn voor hen evenzo 
vele bewijzen van de 'deca
dentie van de Westerse cul
tuur'. Veel allochtonen re
ageren hier verkrampt op 
en verlangen eigenlijk dat 
de school hun kinderen 
vrijwaart van bei:nvloeding 
door dit in hun ogen ver
foeilijke modernisme. Een 
en ander veroorzaakt hier 
discussies over het dragen 
van hoofddoekjes tijdens de 

beleidsmakers in Zoetermeer. 

Dit aeldt eerlijk aezead ook voor de 
sociaal-democraten. 

ter Gortzak (s&.P 1999 nr.5) voor een rehabilitatie 
van de vroegere ambachtsschool zou een oplossing 
kunnen zijn voor die allochtone leerlingen (en voor 
hen trouwens niet alleen) die door hun taalachter
stand theoretisch te zwak zijn en daardoor op school 
zijn vastgelopen en nu gedoemd zijn 'drop-outs' te 
worden. Het recente onderzoek onder de Amster
damse leerlingen (de Volkskrant, 30-3 -2ooo) dat aan
toont dat het nieuwe vmbo (samenvoeging mavo en 
lbo) te moeilijk is voor bijna de helft van de leerlin
gen die voor het beroepsonderwijs kiezen, is wat dat 
betreft veelzeggend. 

De ontkenning van de culturele problematiek 
van de immigratie heeft het onderwijs schade berok
kend. De communicatie tussen school en allochtone 
ouders is er bijvoorbeeld extra door bemoeilijkt. De 
realiteit is dat we te maken hebben met ouders die 
zich cultured vaak ontheemd voelen. Het gevolg 
hiervan is dat deze allochtone ouders, nog minder 
dan autochtone ouders, hun kinderen bij kunnen 
staan in hun puberale ontdekkingstocht in de mo
derne maatschappij. Deze raken hierdoor gemakke
lijk het spoor bijster en komen zoals bekend - en 
sinds kort ook gezegd mag worden - eerder in de 
criminaliteit terecht. Het gevoel cultured ont
heemd te zijn, is eigenlijk voor de handliggend. De 
immigrant is meestal afkomstig uit culturen waar
binnen de religie en de traditie nog een dominante 

gymnastiekles en heeft 
onder meer tot gevolg dat vee! moslimvaders hun 
dochters verbieden om schoolreisjes mee te maken 
en schoolfeestjes te bezoeken . Het bemoeilijkt ook 
het bespreekbaar maken van seksualiteit in de klas en 
stijft de allochtone jongens in hun vaak seksistische 
houdingjegens meisjes en in hun intolerante gedrag 
jegens homoseksuele docenten en klasgenoten . Met 
een politiek correct pleidooi voor recht op eigen 
cultuur komen we er hiermee niet. Het onderwijs 
moet gericht zijn op integratie. De eigenheid van 
minderheden kan aileen tot zijn recht komen als 
subcultuur binnen de dominante Westerse cultuur. 
Recht op eigen cultuur betekent uiteindelijk aileen 
recht op eigen achterstand en leidt tot segregatie . 

Het 'pedaaoaisch minimalisme' van de huidiae 
sociaal-democratie 

De deskundigen in het parlement, de fractiespecia
listen, hebben jarenlang de bezuinigingen geaccep
teerd en zijn ook niet in staat gebleken weerstand te 
bieden aan het technocratisch denken van de be
leidsmakers in Zoetermeer. Dit geldt eerlijk gezegd 
ook voor de sociaal-democraten. Ook zij prikten de 
taboes niet door en hebben de technocraten de vrije 
hand gelaten. Het lijkt er jaren op dat het ideaal van 
de gelijkheid het enige sociaal-democratische crite
rium is waaraan het onderwijsbeleid nog wordt ge
toetst. De vroegere sociaaldemocratische specialis-

249 
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ten waren gepokt en gemazeld in het onderwijs en 
hadden bovendien nog een tik van het cultuursoda
lisme. Oat wil zeggen dat ze wisten waarover ze het 
hadden en dat ze weet hadden van de cultuurover
dragende taak van het onderwijs. Tegenwoordig is er 
sprake van wat je 'pedagogisch minimalisme' zou 
kunnen noemen. Het komt er op neer, dat de gehele 
kijk op het onderwijs teruggebracht wordt tot de 
ideologisch getinte vraag op welke wijze het onder

Met de intrede van dit ouderwets aandoende begrip 
van opvoeding is de school 'niet louter een door
geefluik van informatie en vaardigheden, maar leert 
de scholieren zich ook te gedragen, en sterker nog, 
zich een sodale rol of identiteit aan te meten', zo 
stelt hij. Klamer spreekt in dit verband van het 'so
dale kapitaal' en ook het vermogen om religieuze 
gevoelens en ervaringen te begrijpen wenst hij bier
toe te rekenen. Hij constateert dat dit 'sodale kapi

wijs aan iedereen gelijke 
kansen zou kunnen bieden. 
In s&.P (jan . 2ooo) toont J. 
Erdtsieck aan hoe er, op 
ook dit gebied, aan het on
derwijs onmogelijke eisen 
gesteld kunnen worden. 
Hij wijst op de complexi
teit van het begrip ongelijk-

Terwijl voorheen het vormingselement 

voorop stond, wordt onderwijs nu in 

de eerste plaats gezien als een 

opleiding in de zin van een 

voorbereiding op de arbeidsmarkt. 

taal' nauwelijks wordt aan
gesproken terwijl het toch 
ook van zo 'n groot belang is 
in een multi-culturele sa
menleving. 

Hij hecht juist vee! 
waarde aan 'ouderwetse 
zaken' zoals opvoeding, 

heid als maatschappelijk gegeven en op - de in be
paalde opzichten - uiteindelijke onvermijdelijkheid 
ervan. Bovendien stelt hij terecht dat maatschappe
lijke emancipatie vaak meer dan een generatie 
vraagt. Interessant is in dit verband trouwens ook de 
kritiek van Wouter Gortzak in eerder genoemd arti
kel op de neiging om emandpatie te verengen tot so
dale mobiliteit. 

Om het sociaal en cultureel kapitaal 
Terwijl voorheen het vormingselement voorop 
stond, wordt onderwijs nu in de eerste plaats gezien 
als een opleiding in de zin van een voorbereiding op 
de arbeidsmarkt. Tegen deze utilitaire, dat wil zeg
gen deze hoofdzakelijk door het nut bepaalde kijk op 
het onderwijs, verzet de cultureel econoom Arjo 
Klamer zich. In Roodkoper (augustus 1997 'Religie 
op school') wijst hij erop dat juist het vormende ele
ment in het onderwijs de mensen met een zoge
naamd moderne opvatting over onderwijs nerveus 
maakt omdat ze vorming zouden 'assoderen met in
doctrinatie en het overbrengen van waarden met 
willekeur en ideologie.' Hij stelt dat van basisschool 
tot universiteit deze zogenaamd mod erne 'econo
mische of utilitaire visie' op het onderwijs over
heerst. Hij signaleert op grond daarvan een gebrek 
aan aandacht voor essentiele waarden als tolerantie, 
respect voor de ander op basis van kennis van de 
ander en voor de ontwikkeling van gevoelens van ei
genwaarde. Een wezenlijk onderdeel van de opvoe
ding vindt hij juist het vermogen tot empathie, 'het 
omgaan met andere mensen, het aangaan en aanhou
den van relaties, samenwerken en zorgzaamheid.' 

filosofische, artistieke en 
godsdienstige vorming. Hij stelt: 'Vorming in de 
kunsten en religie, maar ook filosofie zijn zo belang
rijk niet aileen uit hoofde van het sodale kapitaal van 
onze kinderen, maar ook omdat we will en dat ze het 
vermogen ontwikkelen om zin te geven en te ontle
nen aan hun wereld. Oat vermogen noem ik cultu
reel kapitaal. Ons cultureel kapitaal bepaalt wat wij 
aan kunnen met de grootste maar ook met de klein
ste evenementen in ons bestaan, hoe we omgaan met 
geboorte, dood en liefde, wat we in staat zijn te zien 
in een modern kunstwerk of te horen in klassieke 
muziek. Het culturele kapitaal bepaalt ons vermo
gen tot het bel even van mysteries, tot verwondering 
ook. In combinatie met ons sodaal kapitaal vormt 
ons cultureel kapitaal onze morele gevoelens waar
door we in staat zijn te handel en volgens waarden die 
niet direct ons enge eigenbelang dienen.' 

Het jailliet van de zuilen 

Een herwaardering van de cultuuroverdragende rol 
van het onderwijs, ook met betrekking tot levensbe
schouwing, is dus noodzakelijk. Hiervoor is het hui
dige onderwijs helaas onvoldoende toegerust. Oit 
geldt zowel voor het traditionele openbare onder
wijs als voor het klassieke confessionele onderwijs. 
Hoe belangrijk het tolerantieprindpe van het open
baar onderwijs ook nog steeds is, het vraagt om een 
nieuwe eigentijdse uitwerking. Het klassieke confes
sionele onderwijs is eveneens aan een herorientatie 
toe. In weinig Ianden neemt het confessionele on
derwijs zo'n sterke positie in als in Nederland, maar 
er zijn ook weinig Ianden waar de ontkerkelijking zo 
snel gaat als juist hier. Kennelijk is het traditionele 
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godsdienstonderwijs contraproductief. Voor dit 
falen van het godsdienstonderw:ijs zijn meerdere 
oorzaken te noemen. De theoloog Kees Kok w:ijst er 
in het artikel 'School en godsdienst' in Roodkoper 
(september 1997) op, dat men, ondanks de geringe 
feitelijke binding van de leerlingen met de kerk, op 
vee! scholen nog vast houdt aan 'het verteilen van 
bijbelverhalen, het zingen van godsdienstige liede
ren, het vieren van schoolmissen en de voorberei
ding op de eerste communie'. Dit soort traditioneel 
confessioneel godsdienstonderw:ijs is in meerdere 
opzichten strijdig met de gangbare jeugdcultuur in 
zoverre er sprake is van vanzelfsprekende waar
heidspretenties, de leerlingen op een paternalisti
sche w:ijze geconfronteerd worden met normen en 
waarden, of de aansluiting bij hun persoonlijke bele
vingswereld ontbreekt. De vele leerlingen die af
komstig zijn uit andere culturen zuilen zich door 
zo'n aanpak natuurlijk evenmin aangesproken 
voelen. 

Het traditionele zuilgerichte onderwijs blijkt 
zijn tijd te hebben gehad. Maar het falen van het klas
sieke godsdienstonderw:ijs en het tekort van het tra
ditionele openbare onderw:ijs kan nooit een excuus 
zijn om dan maar verder te gaan op de weg van de 
huidige technocratische onderw:ijsfilosofie. Door 
dit soort van onderw:ijs dreigt het kind immers te 
eenzijdig op zijn cognitieve vaardigheden te worden 
aangesproken. Voor zijn motivatie en ontplooiing is 
het juist van groot belang dat er een appel gedaan 
wordt op zijn totale persoonlijkheid . Recente soci
aalwetenschappelijke theorieen steilen dat de men
sen aileen begrepen kunnen worden vanuit de con
text waarbinnen ze Ieven. Actuele stromingen bin
nen de psychoanalyse zoals de 'object-relatie' theo
rie van Donald W Winnicott en 'zelf-psychologie' 
van Heinz Kohut leggen er de nadruk op dat de iden
titeit, het 'zelf', opgebouwd wordt uit aile relaties 
die er met de buitenwereld worden aangegaan. Dit 
betreft zowel de persoonlijke relaties als de relatie 
met de natuur en met abstracties zoals een weten
schappelijke theorie, een religieuze traditie of een 
vorm van kunst. 

Omdat de paternalistische overdracht van waar
den en normen niet meer van deze tijd geacht kan 
worden, bepleit de filosoof en pedagoog Lawrence 
Kohlberg in dat verband een alternatieve en meer 
eigentijdse visie op morele opvoeding, die de tegen
stelling paternalisme versus een a-morele opvoe
ding zou kunnen overstijgen. Moree! besefbij jonge
ren zou naar zijn mening ook bevorderd kunnen 

worden door jongeren in gezinnen, in organisaties 
en op scholen hypothetische morele dilemma's voor 
te leggen. 

De ervaring leert dat jongeren op een impliciete 
manier geconfronteerd kunnen worden met waar
den en normen, met zingevingsvragen en met on
derlinge verschillen als er op school meer aandacht 
besteed wordt aan het culturele aspect van het on
derw:ijs . In de lijn van Kohlberg zou je kunnen zeg
gen dat er dan sprake is van morele opvoeding door 
middel van een procesmatige confrontatie met mo
rele dilemma's binnen een (inter)-culturele con
text. Omdat ik die culturele context zie als een sa
menhangend geheel van levensbeschouwelijke 
orientatie, interculturele orientatie en kunsteduca
tie zou ik w:illen spreken van 'integraal cultuuron
derwijs'. Voor scholen die voor deze onderwijskun
dige opzet kiezen, is de vraag niet meer relevant tot 
welke zuil de school form eel nog behoort omdat het 
bij 'integraal cultuuronderw:ijs' in wezen om een 
zuiloverstijgende aanpak gaat. 

Levensbeschouwelijke orientatie als culturele notie 

Het is veelzeggend en hoopgevend dat er nogal wat 
confessionele scholen zijn waar men inmiddels be
wust afscheid genom en heeft van het getuigende en 
paternalistische godsdienst-onderw:ijs en waar het 
vak godsdienst al op een vee! meer eigentijdse w:ijze 
wordt gegeven doordat er de nadruk gelegd wordt 
op de culturele dimensie van religie. Kees Bulens, de 
voorzitter van de Vereniging van Docenten Gods
dienst en Levensbeschouwing (vG L) stelt in Trouw 
( 1 s nov. '97) dat de inhoud van het vak grofweg ge
richt is op informatie, communicatie en inzicht en 
dat een beetje docent behalve aan bijbelse verhalen 
en thematieken ook aandacht besteedt aan kennis 
over verschillende religies en aan religieuze referen
tiekaders van waaruit mensen denken en handelen. 
Volgens Bulens zal zo'n docent de leerlingen ook 
leren hierover met elkaar te praten terwijl er tevens 
aandacht zal zijn voor de reflectie over normen aan 
de hand van gedichten en de literatuur. 

Het lijkt me dat we dan niet meer moeten spre
ken van het vak godsdienst. Handhaving van het ge
bruik van dat woord zou ons al op het verkeerde 
been zetten. Het is te vee! verbonden met de pater
nalistische overdracht van de kennis omtrent een 
godsdienst. Beter is het daarom te spreken van 'le
vensbeschouwelijke orientatie' omdat het er om 
gaat dat de jongeren op school kennis maken met 
verschillende religies en het humanisme en met de 
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bronnen ervan. Ook elders wordt zo'n ruime visie 
op levensbeschouwelijke opvoeding verkondigd. Zo 
trekt Ido Abram, medewerker van het Algemeen 
Pedagogisch Studiecentrum (openbaar onderwijs) 
in zijn inleiding: 'Leren en levensbeschouwing' (De 
Rode Hoed, 27 november 1 998) vanuitditsoortop
vattingen over levensbeschouwing lijnen door naar 
de multiculturele samenleving. Dit verschijnsel 
maakt de cultuur-introducerende rol van het onder
wijs weer extra actueel. De samenhang tussen le
vensbeschouwelijke en interculturele orientatie is 
voor de handliggend. Veel culturele verschillen hau
gen immers samen met religieuze verschillen. 
Abrams vindt bovendien dat het begrip 'verschil' 
opnieuw doordacht zou moeten worden: zowel van
uit het perspectief van de dominante meerderheid 
als vanuit het perspectief van de niet-dominante 
minderheid opdat men 'leert omgaan met de ver
schillen tussen leerlingen', die ook de verschillen 
binnen onze samenleving uitmaken en deze leert te 
benutten. 'Het gaat er om', zo stelt Abram 'nieuwe 
strategieen te ontwikkelen om van diversiteit een 
kracht te maken die ons samenbindt en tegelijk vita
liseert.' 

De pedagogische meerwaarde van kunsteducatie 

Ik zou daar aan toe will en voegen dat ook kunst en de 
kennis van het culturele erfgoed aandacht verdienen 
omdat ze behoren tot het culturele kapitaal. Kunst 
vertegenwoordigt een waarde in zichzelf en de ont
moeting met kunst en de deelname aan allerlei vor
men van kunst mag daarom geen enkel kind onthou
den worden. Kinderen leren van kunst genieten en 
kunnen door kunst op een niet-cognitieve manier 
tot hun recht komen. De poezielessen zoals deze 
onder Ieiding van de 'School der Poezie' gebracht 
worden, hebben bijvoorbeeld een grote vormende 
waarde. De leerlingen leren op een andere manier 
met taal omgaan en op hun eigen niveau hun gevoe
lens op min of meer poetische wijze onder woorden 
te brengen. Kunstleert het kind op een 'andere ma
nier' waar te nemen en vorm te geven aan eigen ge
voelens en gedachten en deze te verbaliseren . Kun
steducatie is tenslotte ook voorbereiding voor later, 
om als volwassene zijn/haar vrije tijd op een zinnige 
manier inhoud te kunnen geven. Maar kunsteducatie 
is ook in hoge mate sfeerbepalend. De leerlingen 
leren naar elkaar te luisteren en te ontdekken dat 
iedereen zo zijn/haar eigen inbreng kan hebben. Als 
zodanig heeft kunsteducatie daarom een pedago
gische meerwaarde. Door bezig te zijn met vormen 

van kunst ontstaat de mogelijkheid van spontane ge
sprekken tussen docenten en leerlingen en tussen 
leerlingen onderling over het waarom van bepaalde 
normen en waarden en over de zin der dingen. Kun
steducatie kan daarom ook een bijdrage leveren aan 
de totstandkmning van een 'veilig' schoolklimaat en 
heeft ook een functie met betrekking tot intercul
turele orientatie. Dit laatste zie je onder meer bij 
percussie . Percussie heeft in vergelijking met het ge
sproken of gezongen woord het voordeel dat ieder
een het verstaat en in vergelijking met toonmuziek 
vraagt het weinig of geen scholing. De leerlingen 
leren naar elkaars ritmes te luisteren en ook ritmisch 
met elkaar sam en te spelen. 

De musical 'Metropolis' als exemplarisch jenomeen 

Kunsteducatie heeft een ongekende totaalimpact 
doordat de leerlingen zich er zo persoonlijk door 
weten aangesproken en omdat er zulke impliciete 
verwijzingen kunnen zijn naar levensbeschouwelijke 
en interculturele orientatie. Heel concreet bleek dit 
op de sg. Gerrit van der Veen bij de voorbereiding 
voor en de viering van' !)O jaar bevrijding' in 199!). 

Als school, die de naam draagt van de kunstenaar
verzetsheld Gerrit van der Veen, wilde men natuur
lijk aandacht besteden aan vijftig jaar bevrijding. 
Men wilde proberen een vorm te vinden, die zou 
passen bij de onderwijskundige fllosofie van de 
school, waarin kunsteducatie een centrale plaats in
neemt. Uit de gesprekken met de leerlingen bier
over, bleek dat het hen niet zou aanspreken als de 
herdenking zou· neerkomen op een herhaling van de 
boodschap dat de Duitsers vijftig jaar geleden fout 
waren. Ze kozen er bewust voor om een partner
school in Berlijn te gaan zoeken waarmee sam en een 
musical opgezet en uitgevoerd zou kunnen worden. 
Ze wilden met leerlingen en docenten van die 
school in onderlinge discussies de problemen in 
kaart brengen van het Amsterdam en van het Berlijn 
van toen en nu. Gei'nspireerd door musicals als Caba

ret, A Chorusline en Westside Story schreef een docent 
een nieuwe musical Metropolis. Deze handelde over 
het bestaan van etnische verschillen en van minder
heden en over de toename van geweld en over de be
tekenis van tolerantie voor een democratische sa
menleving. Tijdens de besprekingen waren er vol
doende complicaties . Een onverwachte moeilijk
heid was bijvoorbeeld het verschil in werkklimaat 
tussen de twee scholen. De sg. Gerrit van der Veen is 
een behoorlijk gedisciplineerde school waar indien 
nodig, iedereen op zijn plicht gewezen wordt. Van 
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de Duitse partnerschool werd 'Tiichtigkeit' ver
wacht. De partnerschool stond in het voormalige 
Oost-Berlijn. Men was er moe van dictatuur en dis
cipline en verwachtte in Amsterdam een sfeer van 
'vrijheid-blijheid'. Deze tegengestelde verwachtin
gen leverden irritaties op tussen de teams van de 
scholen, die niet voor de leerlingen verborgen kon
den blijven. Een andere complicatie vormde het ver
schil in de geschiedenis van de beide scholen. De 

scholen zijn op elkaar gaan lijken. In de stedelijke ge
bieden zijn de meeste autochtone leerlingen, ofhet 
nu om openbare of om confessionele scholen gaat, 
overwegend buitenkerkelijk. De gelovigen vind jeer 
vooral onder de allochtone moslims. Ook onder de 
docententeams op de confessionele scholen worden 
vee! buitenkerkelijken aangetroffen en steeds min
der docenten hebben nog een speciale band met de 
zuil waartoe hun school behoort. De meeste confes-

Gerrit van der Veen school 
had zich altijd vereenzel
vigd met het verzetsverle
den van de naamgever en 
heeft misschien trekjes van 
'politieke correctheid'. In 
de buurt waar de partner
school stond in Oost-Ber
lijn, had men tot aan de val 
van de 'muur' nauwelijks 
met buitenlanders van 
doen gehad. De toename 
van crinlinaliteit na 1 9 8 9 

werd dan ook rechtstreeks 

Kunst leert het kind op een 'andere 

manier' waar te nemen en vorm te 

geven aan eigen gevoelens en 

gedachten en deze te verbaliseren. 

sionele scholen zijn daar
door van 'belijdende' scho
len eigenlijk 'ontmoe
tings'scholen geworden 
zoals dit bij het openbaar 
onderwijs altijd al de be
doeling was. Daarnaast be
seft ook menig voorstander 
van het openbaar onderwijs 
dat een technocratische on
derwijsopvatting geen 
recht doet aan de culturele 
dimensie van het onderwijs 
en bijvoorbeeld weinig mo

Kunsteducatie is tenslotte ook 

voorbereiding voor later, om als 

volwassene zijn I haar vrije tijd op 

een zinnige manier inhoud te 

kunnen geven. 

in verband gebracht met de komst van de buiten
landers. De Berlijnse docenten vreesden dat een 
sterfscene op het toneel van de Ieider van de jonge 
Turken wei eens tot applaus in de zaal zou kunnen 
leiden. Uiteindelijk werden de uitvoeringen van de 
musical zowel in Berlijn als in Amsterdam in 
De Rode Hoed, een groat succes. Dit succes was 
behalve aan het enthousiaste spel van de spelers af 
te meten aan het feit dat de leerlingen op het toneel 
een getrouwe afspiegeling vormden van de leer
lingen in de zaal. Dat wil zeggen dat de school erin 
geslaagd was in voldoende mate leerlingen van 
allochtone herkomst bij de kunstzinnige vorming te 
betrekken. lets wat niet zo voor de handliggend is 
als een buitenstaander misschien zou veronderstel
len. De voldoening erover werd nog vergroot door 
het feit dat tegen de verwachting in zoveel ouders 
van allochtone herkomst naar het optreden van hun 
kinderen waren komen kijken. Ook de moeders met 
hoofddoekjes applaudisseerden enthousiast en met 
trots voor hun zoon of dochter, zelfs als die de rol 
speelde van een meisje ofjongen van 'Iichte zeden'. 

Synthese tussen de zuilen. 

Het is duidelijk dat maatschappelijke verschijnselen 
zoals de secularisatie en de instroom van allochtone 
leerlingen zowel de openbare als de confessionele 
scholen bei"nvloed hebben. De populaties op de 

gelijkheden biedt voor overdracht van waarden en 
normen in een pluriforme en multi-etnische samen
leving. Gelijksoortige situaties kennen gelijksoor
tige problemen en voor dat je het weet ben je bezig 
met dezelfde oplossingen. De zuil waartoe de school 
formeel hoort, is steeds minder van belang voor de 
identiteit van de school, doorslaggevend is de feite
lijke schoolcultuur. Een synthese tussen het over
grate dee! van het openbare onderwijs en het con
fessionele onderwijs is daarom nu binnen handbe
reik. Door het culturele aspect van de religie een 
plaats te geven als onderdeel van 'integraal cultuur
onderwijs' zou het onderwijs beter aansluiting kun
nen vinden bij de realiteit van de multi-etnische 
samenleving en zouden we de 'patstelling van de on
derwijspacificatie' eindelijk grotendeels kunnen 
doorbreken. Integraal cultuuronderwijs zie ik dan 
als een samenhangend geheel van levensbeschouwe
lijke orientatie, interculturele orientatie en kunste
ducatie in relatie tot de morele opvoeding van de 
leerlingen, ter bevordering van een humaan en open 
intercultureel klimaat op school en ter voorberei
ding van een later zinvol functioneren in de maat
schappij. 

Verrassende jusies, die seen jusies mosen heten 

Dit soort van ideeen ontwikkelt zich in de onder
wijspraktijk van alle dag. Het veronderstelt wei een 
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zekere ontvankelijkheid voor niet voor de handlig
gende oplossingen. Op een gegeven ogenblik was 
voor de school waarvan ik de directeur was, fuseren 
noodzakelijk. Er was echter geen vanzelfsprekende 
partner uit de eigen zuil voorhanden. Dan komt de 
vraag op of het nu per se noodzakelijk is om een fu
siepartner bij de eigen openbare zuil zoeken. Op 
grond van bestaande contacten bleek een naburige 
protestants-christelijke school eigenlijk de aange
wezen gesprekspartner omdat er wat de schoolcul
turen aangaat, sprake was van doorslaggevende 
overeenkomsten. Beide scholen waren gevestigd in 
grootstedelijke gebieden, dat wil zeggen dat beide 
scholen te maken hadden met vee! buitenkerkelijke 
autochtone leerlingen en met een groot percentage 
leerlingen van allochtone herkomst. Onze openbare 
school had zich steeds meer geprofileerd op het ge
bied van kunsteducatie en multiculturele orientatie 
en de confessionele school had daar belangstelling 
voor getoond. De confessionele school was erin ge
slaagd meer allochtone ouders bij de school te be
trekken. Er werden ideeen uitgewisseld en er was 
een vorm van samenwerking ontstaan. De beide do
cententeams hadden elkaar leren waarderen. Wat 
het godsdienstonderwijs aangaat, had zich op de 
protestants-christelijke school inrniddels een ont
wikkeling in gang gezet in de richting van 'levens
beschouwelijke orientatie'. Het streven was er ook 
op gericht een wisselwerking tot stand te brengen 
fussen levensbeschouwelijke en interculturele 
orientatie. Het feit dat we vanuit het openbare on
derwijs de algemene toegankelijkheid van een 
nieuw te vormen school benadrukten met non-dis
crirninatie en eerbiediging van ieders levensovertui
ging als basis, leverde dan ook geen verschil van me
ningop. 

De besturen zagen in dat een fusie van deze scho
len voor beide positief zou kunnen zijn en stelden 
zich constructief op. Bij nadere informatie bleek 
echter dat de Onderwijsraad de grondwet zo uit
legde dat een fusie tussen een openbare en een bij
zondere school formeel niet mogelijk was. Een van 
beide scholen zou door het andere schoolbestuur 
overgenomen moeten worden. Omdat het in de be
doeling lag dat er door 'fusie' met confessionele 
vbo's een brede scholengemeenschap zou ontstaan, 
werd er besloten dat de open bare school aan de con
fessionele schoolvereniging overgedragen zou wor
den. 

Inrniddels vindt de Onderwijsraad dat dit soort 
fusies voortaan wel mogelijk moet zijn, maar dan 

wei als uitzonderingsgevallen (Trouw, 18 jan. 2ooo ). 
Gelet op feit dat de tegenstellingen tussen de zuilen 
steeds relatiever worden, getuigt zo'n houding van 
kortzichtigheid, die voortvloeit uit gebrek aan in
zicht in de realiteit van aile dag in het onderwijs. ln
terzuilaire samenwerking en fusies zouden juist ge
stimuleerd moeten worden. 

De identiteit van de aifuseerde school 
Een preambule was een van de zaken, die voor de 
nieuwe school moest worden vastgesteld. In betrek
kelijk korte tijd wisten we elkaar op grond van de 
volgende formulering te vinden: 
'In onderwijsaanbod, leerlinabeaeleidinB en personeelsbe
leid staan voorop de zora voor en solidariteit met de mede
mens. De schoo!filosifle is aebaseerd op de overtuiainB dat 
elk mens in aanlea een sociaal, een cultureel en een waar
den verwerkelijkend wezen is en als zodaniB hierop dient te 
worden aanaesproken. 

De overdracht van waarden en normen zal een voor
name plaats innemen in het proaramma. Behalve een aede
aen voorbereidina op de toekomstiae maatschappelijke 
loopbaan van de leerlinaen beooat de school daarom even
eens de riflectie op de verschillende levensbeschouwinaen en 
de kennis van en het bearip voor de verschillende culturele 
achteraronden van alle leden van de schoolpopulatie te be
vorderen . Op arond van dezefllosifle is de school toeaanke
lijk VOOT alle leerlinaen. Discriminatie op welke arond dan 
ook wordt derhalve cifaewezen.' 

De kenners van het sociaal-democratisch denken 
zullen in deze formulering nog de hand van dr Wil
lem Banning herkennen. Deze zuiloverstijgende 
fusie, die geen fusie mocht heten, had nog meer in
teressante aspecten. Ondergetekende kreeg het ver
zoek het begrip 'integraal cultuuronderwijs' nader 
uit te werken zodat dit met de preambule, de basis 
zou kunnen vormen voor de onderwijsfilosofie en 
het profiel van de nieuwe scholengemeenschap. 

De keuze voor 'integraal cultuuronderwijs' 
bracht ook met zich mee dat het bestuur begrip 
toonde voor de bezwaren die er leefden tegen 
schaalvergroting als effect van fusies. Er werd 
daarom gekozen voor een zodanige organisatie
structuur van de nieuwe scholengemeenschap, dat 
er per locatie eenheden gevormd konden worden 
van maximaal ongeveer soo leerlingen. Oat is van 
belang omdat bij zo'n omvang het mogelijk blijft dat 
leerlingen en docenten elkaar nog enigszins kennen, 
dat wil zeggen dat de 'menselijke maat' als uitgangs
punt genomen is. 
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Conclusie 
Vooropgesteld dient te worden dat de politiek zich 
moet hoeden voor een overschatting van het pro
bleemoplossend vermogen van het onderwijs met 
betrekking tot allerlei maatschappelijke vraagstuk
ken. 

Om een einde te maken aan de demotivatie van 
de onderwijsgevenden en om het onderwijs en on
derwijskundige hervormingen ook effectief te doen 
zijn, zal er niet aileen meer in het onderwijs ge'inves
teerd moeten worden, maar er zal ook meer reke
ning gehouden moeten worden met de professiona
liteit van de docent. Er dient daarom een einde te 
komen aan de 'topdown' -benadering van de kant 
van het ministerie. De bezinning op de problemen in 
het onderwijs door de docenten zelf, zal gestimu
leerd moeten worden evenals onderwijsresearch 
door docenten die blijk geven van belangstelling 
daarvoor (Leo Prick, Onderwijs op de divan) . 

In het algemeen kunnen we stellen dat de maat
schappelijke ontwikkelingen vragen om een minder 
technocratische benadering van het onderwijs en om 

meer oog voor de culturele dimensie ervan. Ge
schetst 'integraal cultuuronderwijs' als samenhan
gend geheel van levensbeschouwelijke orientatie, in
terculturele orientatie en kunsteducatie kan daarbij 
een essentiele functie hebben. Op grond daarvan zijn 
autonome ontwikkelingen in het onderwijs moge
lijk, die een synthese tot gevolg kunnen hebben van 
het openbare en het confessionele onderwijs, waar
door er grotendeels een natuurlijk einde kan komen 
aan de verzuiling en het ontstaan van een islamitische 
zuil overbodig wordt. Het is juist dat de 'paarse' par
tijen de vrijheid van onderwijs niet ter discussie stel
len, maar het zou wei zo verstandig zijn ontwikkelin
gen in deze richting waar mogelijk te bevorderen. 

COOS HUIJSEN 

van 1985 tot 1998 rector van een openbare scholen

Bemeenschap in Amsterdam; heqt op 1 april een beleids
nota over 'intearaal cultuuronderwijs' cifaerond voor 

de Scholenaemeenschap Amsterdam-Zuid vallend onder 

het bestuur van de ISA (de lntercoifessionle Scholenaroep 

Amsterdam) 
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DE RODE DRADEN VAN DE SOCIAAL-DEMOCRATIE 

Politiek voor de 

2 1ste eeuw 
I n 199 5 publiceerde de Ja- toonzetting, en komt voort 

panse zakengoeroe Kenichi 
Ohmae zijn geruchtma
kende hoek over het einde 

BOB GOUDZWAARD 
uit een wezenlijk gedeeld 
engagement. En toch vraag 
ik me af, of het in deze 
vorm over een jaar of vijf al 
niet verouderd zal zijn. Het 
rapport blijft ontegenzeg
gelijk trouw aan de nog 
overgebleven sociaal-de
mocratische zekerheden , 
maar lijkt betrekkelijk 

van de nationale staat: 
The end if the Nation State. 
De opkomst van tal van 
grensoverschrijdende 're
gionale' economieen toon
den volgens hem zonne
klaar aan, dat de staat en de 

De discussie over het nieuwe beainselproaramma 

van de PvdA, indertijd aeopend door de 
'Rode Draden' van de commissie- Witteveen, 

krij&t hier een verse impuls. De auteur betooat 
onder meer dat het emancipatiemotiif als 

leidraad voor nieuwe beainselen tekortschiet. 

nationale politiek op hun laatste benen !open. 
Nu maakt een goeroe nog geen winter, net zo 

min als een zwaluw zomer maakt. Maar wei is waar, 
dat Ohmae zich kon beroepen op tal van feitelijke 
ontwikkelingen in de wereldeconomie van nu, die 
inderdaad de politiek tot verreikende aanpassingen 
dwingen. Het valt trouwens op, hoe gemakkelijk 
een hoek als dit zijn plaats vindt temidden van zoveel 
andere publicaties die een verwijzing naar 'het 
einde' in hun titel hebben: zoals het einde van de ge
schiedenis (Fukuyama), het einde van ideologieen 
(Bell), het einde van de natuur (McKinnon) en an
dere. Oat duidt er op dat in onze dynamische tijd tal 
van gegroeide vanzelfsprekendheden kennelijk ten 
einde !open, en onzekerheid heerst over hoe 'het' 
verder zal gaan. Ook in de politiek, ook voor poli
tieke partijen. 

De verschijning van het Discussie-rapport 'De 
rode draden van de sociaal democratie' van de 
PvdA-commissie Beginselen ( commissie-Witte
veen) komt daarom op een interessant moment. 
Hoe gaat een commissie als deze nu met die toege
nomen onzekerheid om, kan ze er bovenuit groeien? 
En heeft ze voldoende oog voor de lastige keuzen of 
dillemma's, die door de hedendaagse economische 
en technologische dynamiek aan de politiek van nu 
worden gesteld? 

Niemand kan volhouden - laat dat voorop staan
dat de commissie die 'De rode draden' in elkaar 
heeft gezet zich met een Jantje van Leiden van haar 
opdracht heeft afgemaakt. Dit nieuwe discussie
document is goed doordacht, heeft een heldere 

weerloos te zijn wanneer de dynarniek van onze tijd 
als het ware van buiten af 'toeslaat'. In het reageren 
op zulke nieuwe 'voldongen' feiten doet het rapport 
a! in zijn opzet onaf aan - net alsof het een pas ge
breide trui is waarvan een arm tekort is uitgevallen . 

Oat is natuurlijk helemaal niet zo complimenteus 
en vergt derhalve verduidelijking. En dat kan het 
best gebeuren aan de hand van de vraag, hoe in dit 
document met de klassiek-socialistische term 
'progressief' (of progressiviteit) wordt omgegaan. 
Want die term staat immers voor een door de poli
tiek-zelf gewenste en gestuurde dynamiek. Pas wan
neer de plaats daarvan duidelijk is, kunnen we 
(goed) ingaan op de lastige dilemma's die de be
staande economische en technologische dynarniek 
aan de politiek blijkt te stellen. 

Verbleekte proaressie 

Ten aanzien van woorden als 'progressie' en 
progressiviteit' valt het om te beginnen op, dat in 
het rapport van de commissie ze, wanneer ik goed 
geteld heb, letterlijk maar op een plaats voorkomen. 
Oat is waar in het rapport wordt gezegd, dat de ge
dachte van de mens als vorm-en-zingever de basis 
vormt voor haar idee van 'progressieve politiek'. 
Oat is een politiek, zo zegt de commissie dan vervol
gens, 'die nauw verbonden is met het streven naar 
emancipatie'. En omdat de commissie-Witteveen 
het emancipatiemotiefheeft gekozen als overkoepe
lend streven, is dat natuurlijk een opmerking van be
lang. Maar toch is die weinig expliciete aandacht 
voor 'progressieve' politiek in een document van de 
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PvdA opzienbarend te noemen, wat de vraag doet 
rijzen wat hier mogelijk achter schuilt. Misschien 
een nieuwe, pijnlijke vorm van bewustwording, dat 
in onze tijd het P':imaat van 'progressiviteit' nauwe
lijks meer bij de politiek berust? Het is immers zo, 
dat het betrekkelijk weinig moeite kost om een poli
tiek als 'progressief' of ' vooruitstrevend ' uit de verf 
te Iaten komen, wanneer de maatschappij in econo
misch en technologisch opzicht van jaar op jaar maar 
weinig veranderingen kent. Maar dat verandert 
wanneer econornie en technologie in de maatschap
pelijke dynarniek de Ieiding nemen. En nog meer 
wanneer ze zo dominant zijn geworden dat ze een 
voortdurende aanpassing van de gehele samenleving 
lijken te vergen. Dan verbleekt welhaast elke vorm 
van politieke progressiviteit. 

Maar wanneer we dat voor waar aannemen ont
staat voor een progressieve partij als de PvdA we! 
een levensgroot probleem. lmmers hoe ver kun je 
gaan in de aanpassing aan een van buitenaf gegeven 
'progressie' zonder je politieke eigenheid te verlie
zen? Wanneer bijvoorbeeld in dit rapport van een 
'opdringende' wereldeconomie wordt gesproken, 
wordt met evenzovele woorden gesteld dat de hui
dige globalisering 'nationale overheden in toene
mende mate .. dwingt tot het voeren van beleids
concurrentie' (biz. 1 1) Dat kan best waar zijn, maar 
opvallend is hier we!, dat deze boodschap door de 
commissie als een feitelijke mededeling wordt ge
bracht. Het vormt kennelijk geen aanleiding (meer) 
tot enige vorm van politiek protest. En dat is kenne
lijk niet omdat de commissie dit marktverschijnsel 
binnen de politiek zou toejuichen, maar omdat het 
ageren daartegen volgens haar kennelijk gelijkstaat 
met het blaffen tegen de maan. 

De invloed van de bestaande econornische 'progres
sie' op de politiek reikt inderdaad ver. Dat blijkt bij
voorbeeld duidelijk uit de verklaring :'Europa en de 
derde weg' van Tony Blair en Gerhard Schroder (zie 
s&P 7/8 '99). Het allesbeheersend politiek thema 
in hun bijdrage is de noodzaak tot 'modernisering', 
iets wat ze letterlijk omschrijven als een 'aanpassing 
aan objectief gewijzigde omstandigheden'. 'We 
moeten ons beleid binnen het kader van de moderne 
econornie plaatsen', zo stellen zij . Opmerkelijk is 
dat: niet tegenover of naast, maar binnen de mo
derne economie! Zoals we ook ten aanzien van het 
milieu volgens hen 'het antwoord . . moeten zoeken 
.. in moderne, marktgerichte benaderingen'. En 
wanneer ze dan hun opstel besluiten met de tirade, 

dat ze met deze verklaring 'de modernisering will en 
stimuleren' wordt eens te meer duidelijk dat voor 
hen de dynarniek van de moderne econornie tot be
slissend kader, tot gegeven context is geworden 
voor hun politieke go ahead mentality. Het omge
keerde is in hun artikel nergens het geval. 

lk schat de samenstellers van 'De rode draden' 
toch wat anders in . Ze spreken wei degelijk over be
paalde eisen die vanuit de politiek ook aan de econo
rnische orde moeten worden gesteld, en ze vinden 
het streven naar eigenbelang 'te ver doorgescho
ten' . Ook hun zorg voor het milieu reikt verder dan 
die van Blair en Schroder. Duurzame ontwikkeling 
veronderstelt, zo schrijven ze immers, zowel eco
nornische herstructurering als cultuurverandering 
(biz 34). Maar aan de andere kant moet ik stellen, 
dat ze hun eigen positie op juist die pun ten ook al bij 
voorbaat, en mijns inziens onnodig, hebben ver
zwakt. En wei door als centrale en in feite enige leid
draad een motief te kiezen - emancipatie - dat zo 
gemakkelijk met een a! bestaande dynarniek mee
geeft en meebuigt. 

Om elk rniverstand te voorkomen: natuurlijk 
verdient de keus voor het emancipatiemotief respect 
vanuit de eigen geschiedenis van het democratisch 
socialisme. Want de sociaal-democratie is nu een
maal ontstaan als een beweging die primair maat
schappelijke ongelijkheden wilde voorkomen of 
aanvechten. Ze kent dan ook, zoals de commissie 
stelt, geen eigen beginselen ten aanzien van zaken als 
'abortus, drugs of kernenergie' (biz 14). En wan
neer je jezelf dan bovendien beschouwt als 'kind van 
de Verlichting' met haar blijvende idealen van' ge
lijkheid, solidariteit en vrijheid', dan is het niet 
vreemd wanneer je bij een samenvattend thema als 
emancipatie - de 'motor' van deze drie idealen -
uitkomt. Maar de vraag is natuurlijk wel, of dat nog 
voldoende is in een tijd waarin de post-moderne kri
tiek op zulke 'grote verhalen' al voluit is losgebar
sten - en wei precies omdat het 'subjectieve' pri
maat van progressiviteit allang op een 'objectieve' 
globaliserende econornie en technologie lijkt te zijn 
overgegaan. 

Emancipatie is namelijk, hoe je het ook wendt of 
keert, een term die een dynamische wereld veron
derstelt en nodig heeft. Ze doet het daarom als cen
trale leidraad uitstekend, wanneer je doeleinden 
niet verder hoeven te reiken dan het corrigeren van 
ongelijke startkansen of het bijstellen van scheve 
econornische verdelingsresultaten. Maar ze schiet 
als leidend principe tekort, waar en wanneer je in 
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politiek opzicht uitdrukkelijk in wilt gaan tegen be
paalde uitingen van de bestaande econornische, 
technologische en wetenschappelijke progressie. 
Oat kan zich bijvoorbeeld voordoen, waar die voor
uitgangskrachten de beschermenswaardigheid van 
natuur, Ieven of samenleven bedreigen. In zulke ge
vallen ligt het voor de hand, juist niet tot een aanpas
sing aan de 'gegeven' vooruitgang te besluiten. 

Het klinkt natuurlijk aannemelijk wanneer de 

hardop afvraagt, hoe duurzame ontwikkeling op 
vrijheid aansluit. Het antwoord is dan, dat de 'hori
zon van vrijheid' naar tijd en ruimte 'moet worden 
verruimd'. Duurzame ontwikkeling is volgens de 
commissie namelijk 'vrijheid plus ruimte- en tijds
dimensie': want wie rationeel . . zich in een toestand 
van vrijheid wil bevinden .. moet er op !etten dat het 
gebruik van de vrijheid zelf niet de voorwaarden 
voor vrijheid in de toekomst ondergraaft'. Nu is het 

commissie stelt, dat de so
ciaal-democratie geen 'be
ginselen' (nodig) heeft op 
het vlak van kernenergie, 
drugs en abortus. Maar het 
opvallende van die drie 
voorbeelden is wei, dat ze 
aile drie een relatie onder
houden met wat al van na
ture kwetsbaar is. En bij de 
eerste twee staat dat zelfs in 
rechtstreeks verband met 
de stuwkracht van de 
voortschrijdende commer
cie en de technologische 
progressie. Misschien 
klinkt rnijn Anti-Revolu-

In onze dynamische tijd kun je, 

anders aezead, in een politiek 

proaram niet volstaan met het 

om te beginnen vreemd, 
dat zo'n moeizame plus
constructie in feite op een 
min-conclusie uitloopt. 
Maar ernstiger is, dat door 
het inslaan van deze (vrij
heids)omweg de kern van 
het sociaal-democratisch 
milieubeleid lijkt te wor
den teruggebracht tot een 
kwestie van persoonlijke 
keuze. Oat blijkt bijvoor
beeld waar het rapport de 
juiste afstemming aan de 
orde stelt tussen ecologi
sche en andere maatschap-

jormuleren van oude if nieuwe -

emancipatorische -

verkri}Binasrechten. Ten overstaan van 

de heersende vooruitaanasdrift zullen 

dan ook de jormulerinB van bepaalde 

bescherminasrechten nodiB zijn. 

En die laten zich niet zomaar uit het 

emancipatiemotiif cifleiden. 

tionaire verleden hier (te) sterk mee - maar ik zou 
zeggen dat je 'beginselen' juist dan niet kunt rnissen 
wanneer gemeenschappelijke weerstand of verzet 
nodig is tegen een van buiten komende pressie. In 
onze dynamische tijd kun je, anders gezegd, in een 
politiek program niet volstaan met het formuleren 
van oude of nieuwe - emancipatorische - verkrij
gingsrechten. Ten overstaan van de heersende voor
uitgangsdrift zullen dan ook de formulering van be
paalde beschermingsrechten nodig zijn. En die Iaten 
zich niet zomaar uit het emancipatiemotief afleiden. 

Oat laatste kan denk ik goed worden gei:llus
treerd met de formulering van het milieubeleid in 
het rapport. Vermoedelijk heeft de commissie heel 
wat afgepraat, voordat ze het rnilieubeleid in het 
program een plaats kon geven. Want vanuit het cen
trale emancipatiemotief moest dit wei direct aan
sluiten bij de door de comrnissie gekozen trits van 
'gelijkheid, solidariteit en vrijheid'. Maar dat is niet 
eenvoudig - want solidariteit en gelijkheid zijn im
mers primair tussen-menselijke begrippen. Vrijheid 

dus! moet de commissie hebben gedacht. Maar daar
mee legde ze dan wei de basis voor het mijns inziens 
me est gekunstelde onderdeel van het hele program. 
Oat begint waar op bladzijde 2 2 de comrnissie zich 

pelijke doelstellingen. De 
commissie zegt dan, dat 'burgers en consumenten 
een zo groot mogelijke keuzevrijheid (moeten) hou
den om hun eigen consumptiepatroon te bepalen en 
tegelijkertijd hun gedrag veranderen, zodat ze duur
zame keuzes maken'. De vrijheid om zelf je gedrag 
te veranderen, daar loopt dus het verhaal over het 
milieubeleid op uit! Oat doet niet aileen gekunsteld 
aan. Het bergt ook het risico in zich dat de gehele 
maatschappelijke ontwikkeling naar duurzaamheid 
wordt opgehangen aan de smalle spijker van de vrij 
willige bereidheid van mensen. 

Nu heb ik het sterke vermoeden dat de commis
sie dat ook eigenlijk niet wil. Elders lees ik immers 
dat ' sociaal-democraten . .leefbaarheid en duur
zaamheid . . als essentiele doelstellingen van hun po
litiek beschouwen'. Maar de conclusie ligt dan wei 
voor de hand, dat de comrnissie zich kennelijk door 
haar eigen te beperkte probleemstelling- de centra
liteit van het emancipatiemotief - in een fuik heeft 
Iaten drijven. Ze is een gevangene van haar eigen (te) 
smalle opzet geworden. Wat leidt tot een openhartig 
maar welgemeend ad vies : gooi de vensters hier toch 
open naar een wat ruimere aanpak! Durfhet aan, om 
naast het emancipatiemotief - dat zo gemakkelijk 
meedrijft op de golven van een a! gegeven economi-
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sche dynamiek - een ander, wat weerbarstiger poli
tiek motief te plaatsen. Waaruit de bereidheid blijkt 
tot verzet, wanneer te vee! waardevolle zaken onder 
de buik van het (vooruitgangs)-paard moeten door
gaan. Waarom hier bijvoorbeeld niet een beroep ge
daan op de ook a! in het program genoemde motie
ven van 'voorzorg' of van 'duurzaamheid'? Door 
voor een dubbelmotief te kiezen - bijvoorbeeld 
'emancipatie en voorzorg'- wordt de sterke econo
mische technologische en wetenschappelijke dyna
miek in een context geplaatst die althans een stukje 
politieke toetsing mogelijk maakt. En wei tegen de 
achtergrond van wat ook in de 2 1 ste eeuw behouden 
moet worden. 

Oat woord 'behouden' klinkt behoorlijk conser
vatief, ik weet het. Maar wanneer 'de' progressivi
teit, zoals nu, vooral van buiten komt en dus niet van 
eigen makelij is, is een conserverende houding op 
bepaalde punten niet aileen wijs, maar zelfs gebo
den . Het gaat hierbij om de ontbrekende tweede 
arm aan de trui . Pas wanneer je die er alsnog aan
breit, ben je in staat het spanningsveld tussen econo
mie en milieu beter te benaderen dan nu in het pro
gram gebeurt - namelijk via de goedkoop aan
doende slogan (die denk ik van het CDA is geleend) 
dat die twee doeleinden 'niet met elkaar hoeven te 
strijden'. Oatis toch een vorm van vluchten voor het 
probleem? Vee! beter is dan de principiele stelregel, 
dat bij aile economische ontwikkelingen steeds van 
eisen van goede voorzorg of duurzaamheid moet 
worden uitgegaan. Want elke niet-duurzame econo
mie gaat op den duur aan innerlijke tegenstrijdig
heid ten onder, hoe hoog ze ook de emancipatie van 
mensen in het vaandel heeft staan. 

Opkomende dilemma's 

Dit alles lijkt rnisschien nog het meest op een wat 
theoretisch aandoende discussie over de plus -en 
minpunten van een nieuw concept-politiek pro
gram. Maar dan bedriegt toch wei de schijn. En dat 
kan ik waarschijnlijk niet beter illustreren door en
kele consequenties te noemen van wat nu a! in de 
wereld van economie en techno Iogie in gang is gezet 
of wordt gezet; en waardoor zoveel zaken in de sa
menleving van nu fundamenteel onzeker zijn gewor
den . 

Op dit moment is er een titanengevecht aan de 
gang rond de nieuwe communicatietechnieken in 
het algemeen, en Internet in het bijzonder. Daarin 
mengen zich haast aile grote (transnationale) con
cerns. De felheid van deze concurrentiestrijd is dan 

ook ongehoord: geen middel wordt geschuwd, le
gers van advocaten worden opgeroepen. Terwijl de 
argeloze burger zich verwondert over wat hem of 
haar vrijwel voor niets in de schoot wordt gegooid, 
zoals gratis servers en goedkope G s M 'etjes (zero
pricing) . Prachtig toch, om zo de voordelen van 
deze onderlinge concurrentiestrijd naar de consu
ment te zien gaan? 

Ja, maar dat is wei zolang het duurt. Want in deze 
ontwikkeling wordt een structurele trend zichtbaar, 
die- samen met de enorme expansie van de finan
ciele markten - het gezicht van de eenentwintigste 
eeuw diepgaand kan bepalen. En die, naar de poli
tiek toe, tenminste drie dilemma's oproept waar we 
hoe dan ook een antwoord op hebben te geven. 

Het eerste dilemma gaat over het behoud van mense
lijke vrijheid. De titanenstrijd rond de moderne 
communicatierniddelen is niet voor niets zo fel. Het 
gaat hier namelijk om niets minder dan de economi
sche macht van een verzekerde toegang tot de huis
kamers, en daarmee tot menselijke geest. Want in 
de menselijke geest zelf liggen de nieuwe markten 
van de toekomst. 'Closing-in', de kunst van het in
sluiten van de consument, is een van de nieuwe ter
men in het jargon van de 'nieuwe economie'. En het 
is een veelzeggende term. Want ze maakt duidelijk 
dat hier ook de toekomst van de menselijke vrijheid 
rechtstreeks in het geding kan komen. 

Laten we proberen de loep wat scherper in te 
stellen . De aandrang tot deze interventie in de per
soonlijke levenssfeer staat uiteraard niet los van de 
enorme groei van het Westerse productiepoten
tieel. Die roept als het ware om expanderende 
markten. Maar dat lukt natuurlijk nooit op basis van 
het niveau van de reeds bestaande behoeften. Voor 
de groei van de econornie is het dan ook essentieel 
dat steeds nieuwe lagen van onbevredigd-zijn in 
mensen worden aangeboord . En dat kan nu ook, 
dank zij de nieuwe communicatietechnologie. Met 
behulp daarvan kunnen als het ware nieuwe behoef
ten, en dus een hogere vraag, bij consumenten zo 
worden ingemetseld, dat het correspondeert met de 
hoge groei-verwachtingen van de financiele mark
ten. En zo sluit zich in principe ook de spiraal of el
lips van de 'nieuwe econornie'. Ze kent twee brand
punten: de technologisch ondersteunde groei van 
nieuwe markten (vooral via e-commerce) enerzijds, 
en de uitdijing van de wereld van het mondiale 
financiele kapitaal anderzijds. De kunstmatige pro
ductie van nieuwe schaarsten kan dan ook worden 
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gezien als systeembehoefte van de 'nieuwe econo
mie'. 

En daarin komt het eerste dilemma inderdaad le
vensgroot op ons af. Want gaat het aan, is het ethisch 
aanvaardbaar, dat mensen zo sterk tot een object, 
tot een afhankelijke grootheid worden gemaakt van 
een vooropgestelde economische expansie? De 
menselijke geest wordt als het ware voor een deel in 
de economie gemternaliseerd , ze wordt commer
cieel 'ingevuld'. 'Demand-management' heeft al 
zijn vaste plaats in het mod erne bedrijfsbeheer vero
verd, en daar sluiten de huidige onderzoekingen van 
de Harvard Business School, hoe kinderen meer ont
vankelijk kunnen worden gemaakt voor reclame
uitingen, naadloos bij aan. Maar dat staat dan zo te 
zien wel gelijk met het uit hand en geven van een dee! 
van onze cultuurontwikkeling. In historisch per
spectief gezien was het in de afgelopen eeuwen eerst 
het kerkinstituut, en daarna de staat- althans in cen
traal-geleide economieen- die de menselijke geest 
poogde in te vuilen en naar eigen maatstaven te be
heersen. De 'nieuwe economie' lijkt hard op weg, 
de derde in deze rij te zijn. 

Maar wanneer dit waar is, mag van elke politieke 
partij worden gevergd dat ze minimaal duidelijk 
maakt welke aanslagen op de menselijke geest ze 
wel, en welke ze niet meer acceptabel acht. Mini
maal, want dit dilemma roept ook de vraag op of po
litieke partijen en de overheid niet mede de Ieiding 
zouden kunnen nemen in een cultureel-maatschap
pelijk tegenoffensief, waarin een oprukkend consu
mentisme met open vizier op aile fronten wordt be
streden. Internet, zo zou daarbij kunnen worden 
overwogen, is van nature een publiek goed. Het is 
vergelijken met de 'ether' voor radio-en televisieka
nalen. Het geheel overlaten van dit publieke goed 
aan aggressieve commerciele belangen grenst dan 
ook aan verregaande roekeloosheid. 

Het 'voorzorg'principe waarvan zoeven al 
sprake was, kan helpen bij de nodige actualisering. In 
die lijn kan bijvoorbeeld worden gedacht aan a)een 
duidelijke verscherping van de Nederlandse en 
Europese wetgeving ten aanzien van schadelijke re-

clameuitingen, ook en vooral voor kinderen en b) 
het aankaarten van het debat in de VN over de pu
blieke 'status' van Internet. Publieke codes dienen te 
worden ontwikkeld voor de commerciele benutting 
van de moderne communicatiemiddelen. Daarnaast 
moet c) de dialoog met het bedrijfsleven over deze 
zaken zeker niet worden geschuwd. Ook daar blijkt 
men zich in toenemende mate over het mono polis
tisch beheer van deze 'common heritage of man
kind' zorgen te maken. 

Het tweede dilemma is, wiens welvaart in de wereld 
verder mag uitgroeien . In de Global Environmental 
Outlook 2ooo van de UNEP staat de volgende 
schokkende mededeling : 'Vrij algemeen wordt nu 
erkend, dat een tienvoudige reductie in het gebruik 
van resources in de industriele landen moet worden 
gezien als een noodzakelijk doel op langere termijn, 
indien men voldoende bronnen wil vrijmaken voor 
de (bevrediging van) de behoeften van de ontwikke
lingslanden'. 1 De bevrediging van basisbehoeften, 
ook en vooral in arme land en - dat is voor de PvdA 
altijd een basis-oogmerk geweest. Maar hier lezen 
we, wat dit in de 2 1 ste eeuw kan gaan impliceren. 
Een reductie tot een-tiende van het gebruik per 
hoofd van aile 'resources' (hetgeen ook energie en 
milieu omvat) is zo ontzaglijk veel, dat het sterke 
vermoeden rijst dat zo'n doelstelling nooit aileen 
langs technische weg bereikt kan worden. Maar 
wanneer daarbovenop nog eens voor de Westerse 
industrielanden de klem komt te staan van een voluit 
deelnemen aan de zgn 'nieuwe economie' met haar 
kunstmatig opgeroepen extra groei, dan slaat dat 
vermoeden om in absolute zekerheid. Het diilemma 
wordt dan onontkoombaar: ofwel we geven de 
lange-termijn doelsteiling op van een adaequate 
voorziening in de behoeften van arme(re) Ianden, 
ofwel we zijn bereid toe te groeien naar een ander, 
aanmerkelijk meer gematigd productie- en con
sumptie-scenario voor rijke industriele Ianden zoals 
Nederland. Of, nog wat anders geformuleerd: we 
geven in de wereldeconomie ofwel voorrang aan het 
voorzien in de bestaande en toekomstige reele 

1. De Engelse tekst luidt: ' it is widely 
recognized, at least by many NGo's and 
the wealthiest governments of the 
OECD, that a tenfold reduction in 
resource consumption in the 
industrialised countries is a necessary 
long-term target, if adequate resources 
are to be released for the needs of 
developing countries ' (Ch 1 ). 
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schaarsten (in het Zuiden, maar deels ook in het 
Noorden), of we staan toe dat de creatie en de ver
vulling van de nieuwe artificiele schaarste de be
perkte resources en de milieugebruiksruimte opeist 
die in de wereld voorhanden zijn . En de wet van de 
econornische zwaartekracht drijft ons in de tweede 
rich tin g. 

Hetkomt rnij voor, dat dit dill emma een partij als 
de PvdA in feite maar een keus toelaat. Ze zal in de 
nu komende jaren er aan hebben te werken dat een 
verdere uitgroei van de materiele consumptie in de 
rijke Ianden wordt afgeremd. Daarbij valt zeker te 
denken aan hogere belastingen op luxueuze en 
resource-intensieve producten, maar dat zal niet vol
doende zijn. Het voorzorg-principe wijst eerder in 
de richting van een breed maatschappelijk debat, 
waarin- zo mogelijk in alle land en van Europa - aan 
de burgers de ernst van de situatie wordt duidelijk 
gemaakt, en de noodzaak van een herstructuring van 
de economie gezamenlijk onder ogen wordt gezien. 
Zo kan de basis wordt gelegd voor een overleg tus
sen overheid, sociale partners, zo mogelijk aange
vuld met de rniliebeweging en consumentenorgani
saties, over de (her)verkaveling van taken die daaruit 
voortvloeit. Want Voorzorg vergt Vooruitzien . 

Het derde dill emma betreft de nadere vormgeving aan 
het internationale publieke domein. In het begin van 
dit artikel stond de sterke dynamiek van de 'global 
economy' centraal, en de 'progressie' die als het 
ware voorgekookt en voorgeschoteld naar ons toe
komt via de opmars van de mod erne communicatie
middelen. Waardoor een zodanige druk op de natio
nale overheid en de politieke partijen ontstaat, dat 
ze - althans volgens goeroes als Ohmae - er goed aan 
doen zich op hun naderend einde voor te bereiden. 

Ook dit leidt tot een dilemma. In de geest van het 
rapport 'Rode draden' kan toch teminste worden 
gezegd, dat de sociaal-democratie de politiek en het 
bestaan van democratische politieke partijen een le
vensvoorwaarde acht voor een goede ontwikkeling 
van de samenleving. Maar wanneer dan vee! econo
mische en technologische processen een wereldwijd 
karakter gaan vertonen, vereist de voorzorg voor 
mens en samenleving toch tenminste dat de politiek, 
ook de nationale politiek, volop bij die processen be
trokken is. Want van tweeen een: of je poogt het in
ternationale publieke domein expliciet uit te bou
wen in de richting van een meer rechtvaardige inter
nationale orde, of je laat de politiek wegdrijven op 
wat transnationale bedrijven en fmanciele markten 

onder het mom van het ontbreken van elk alternatief 
(There is no alternative - TIN A) ons wensen te dic
teren. 

In het rapport 'Rode draden' is er wel enige aan
dacht gegeven aan het belang van de Verenigde 
Naties en goed werkende internationale instellin
gen, maar is dat in de dynarniek van deze tijd 
voldoende? Laten we eens doordenken over de con
sequenties die met name het tweede dillemma -
wiens welvaart mag groeien?- met zich mee brengt. 
Dat vergt tenminste een geleidelijke transformatie 
van de econornie in de rijke Ianden. Maar het is on
gerijmd dan te verwachten, dat zoiets ooit kan wor
den bereikt binnen het kader van een internationaal 
monetair systeem, dat een vrijwel ongebreidelde 
groei van internationale liquiditeiten toelaat, en dat 
bovendien nog voor meer dan 9 5 procent in de rijke 
Ianden doet plaatsvinden. De arme, veelal onder 
zware schuldenlasten bedolven Ianden van het Zui
den horen dan op enigerlei wijze een rechtstreeks 
aandeel te krijgen in de (baten) van de aanmaak van 
deze liquiditeiten, en wel in korting op het aandeel 
dat de rijke Ianden voor hun economische expansie 
kunstmatig naar zich toetrekken. Maar dat kan ook. 
De discussie over een belangrijker plaats voor de 
schepping van Speciale Trekkingsrechten (soR's) in 
het wereldgeldstelsel met een grotere rechtstreekse 
toewijzing aan de armere Ianden is nooit geheel uit
gestorven, en ze is door de enorme labiliteit binnen 
het huidige wereldgeldssysteem in zekere zin zelfs 
actueler dan ooit. 

Een beginselprogram moet uiteraard niet te veel 
in detail treden. Maar tenminste zou van het nieuwe 
program mogen worden gevergd dat het zich uit
drukkelijk uitspreekt voor een verdere versterking 
van het internationale publieke domein. Het zou bij
voorbeeld kunnen pleiten voor een rechtsorde, 
waarin ook consequente economische misdragingen 
aan de kaak kunnen worden gesteld (bv. via de in
stelling van een ondernemingskamer bij het Interna
tionale Hof van Justitie). Maar het zou ook kunnen 
oproepen tot een wijziging van de grondslagen van 
het nu vigerende internationale geldstelsel. 'Met 
minder kunnen we niet toe', - dat zou mijn vriend 
Harry de Lange hier zeker zeggen. Daarom draag ik 
dit artikel aan hem op. 

BOB GOUDZWAARD 

Emeritus hooaleraar economie aan de vu; 

oud-voorzitter van de proaramcommissie 

'Niet bij brood aileen' van het CDA 
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APOCALYPS 5 

MAASTRICHTSE APOCALYPS 

(naar Matth. 27:52,53) 

In de hete zomer van zeven en veertig, 

toen de mussen van de daken vielen, 

de prei op het veld verlepte, 

de inkt in de vulpen verdampte 

en de rivier in zijn bedding verschrompelde 

- je kon de vis met blote handen vangen

kwamen nooit geziene fundamenten, 

altaren en offerstenen ooit in de Maas gekieperd 

hoven water, en sprongen de graven open. 

En vele lichamen van ontslapen heiligen 

werden opgewekt, stegen uit de graven, 

kwamen in de stad en verschenen ongenood 

op de koffie en het avondbrood, 

joel end als kinderen uit de klas 

net op de speelplaats losgelaten; 

en zij vloekten en schreeuwden zonder erbarmen: 

"Veer zien gekomme urn te zoepe, te vrete en te neuke" 

I. VAN DER SLUIS 



INHOUD 

Mondialisering 
India 
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The Return of 
the City 

Willem Minderhout bespreekt: 

Saskia Sassen, Globalization and its 

Discontents. Essays on the new mobility 

<if people and money, New York: 

New Press 1998 en Globalisering. Over 

mobiliteit van aeld, mensen en informatie, 

Amsterdam: Van Gennep, '999· 

' ... (we) zijn nu op wea naar een onbe
kende, moeizame, maar niet noodza
kelijk apocalyptische toekomst. ( .. .) 
Een wereld waarin de oude kaarten die 
de mensen, als individu en als aroep, de 
wea wezen door het leven niet lanaer 
het landschap weeraeven waardoor we 
ons beweaen, de zee waarover we varen. 
Een wereld waarin we niet weten waar 
we heen aaan, waar we heen zouden 
moeten aaan.' I 

'Mondialisering' noemt men de 
gigantische mixer, die goederen, 
geld, informatie en mensen met 
steeds grotere snelheid en in 
steeds grotere hoeveelheden over 
de wereld verplaatst. In tegenstel
ling tot Hobsbawm zijn we de 
kluts niet kwijt maar zitten we er 
midden in en dat is een positie van 
waaruit overzicht, laat staan een 
genuanceerd beeld, moeilijk te 
krijgen is. Het is geen wonder dat 
bespiegelaars van diverse snit de 
toekomstverwachtingen Of inkt
zwart (Robert Kaplan's Einde van 
Amerika, bijvoorbeeld), Of ex
treem rooskleurig (de adepten van 
de Nieuwe Econornie) afschilde
ren. 

Saskia Sassen, hoogleraar stads
planning aan de Columbia Univer
sity, bezondigt zich niet aan een 
dergelijke eenzijdigheid. Sassen is 
geen onbekende in Nederland. In 

1996 nam zij dee! aan het door 
de Universiteit van Utrecht geor
ganiseerde congres 'Globalization 
and the New Inequality' en in 
1999 trad zij op in De Bali e. Tot nu 
toe was haar werk - naar mijn 
weten - nog niet in het Neder
lands vertaald. 

Rene Boomkens heeft voor de 
serie Kennis I Openbare mening I 
Politiek van uitgeverij Van Gen
nep een aantal essays van Sassen 
verzameld onder de titel Globalise
rina. Over mobiliteit van aeld, mensen 
en iriformatie. Deze uitgave bevat 
een zestal essays, waarvan de eer
ste drie eerder als Losina Control? 
zijn uitgegeven en twee uit Globa
lization and its Discontents: Essays on 
the new mobility if people and money 
afkomstig zijn. 

Ik vind het verwarrend dat 
Boomkens voor zijn selectie een 
titel heeft gekozen die zoveellijkt 
op de titel van een bestaand hoek. 
De selectie op zich geeft echter 
een uitstekend overzicht van het 
werk van Sassen en de vertaling 
heeft haar soepele schrijfstijl be
waard. Te betreuren vind ik dat 
Boomkens zijn selectie van een 
eigen inleiding heeft voorzien, 
waardoor de inleiding van Sassen 
zelf uit Globalization and its Discon

tents verviel. Boomkens' inleiding 
is zeker adequaat, maar waarom 
zou je iemand inleiden die dat zelf 
al kristalhelder gedaan heeft? 

Sassen probeert de hedendaagse 
maatschappelijke processen, die 
tezamen 'mondialisering' 2 ge
noemd worden, in een theoretisch 
kader te plaatsen. Uiteraard speelt 
het internet bij Sassen een belang
rijke rol. Wat de stoommachine 
was voor de industriele revolutie, 
is internet voor de informatiere-
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volutie, die hand _in hand gaat met 
de mondialisering: gereedschap 
en metafoor. Zij waarschuwt ech
ter tegen de neiging om de gevol
gen van mondialisering aileen in 
'cyberspace' te lokaliseren. Het 
gaat haar om de gevolgen voor de 
'echte' wereld: 'place is central'. 

Haar onderzoeksgebied is de 
stad, want: 'dat stelt ons in staatde 
veelvoud aan economieen en 
werkculturen te zien waarin de 
mondiale informatie-economie is 
verankerd. Het stelt ons ook in 
staat om de concrete, plaatsge
bonden processen bloot te leggen 
die het bestaan van mondialisering 
mogelijk maken en de stelling uit 
te werken dat het multicultura
lisme in grote steden arosso modo 
net zo goed een aspect is van mon
dialisering, als de internationale 
financiele wereld.' 3 

Onderzoek van de effecten van 
mondialisering op de stedelijke sa
menleving is des te interessanter 
omdat vee! analytici de rol van de 
stad in de informatiesamenleving 
hebben afgeschreven. Sassen ziet 
ook een teloorgang van de steden 
als industriele centra, maar dat wil 
niet zeggen dat de rol van de stad is 
uitgespeeld. Die rol verandert, 
maar wordt wellicht belangrijker 
dan ooit. Zij noemt deze proble
matiek de 'geografie van de 
macht'. 

De 1 c T revolutie maakt het mo
gelijk tussen aile plaatsen van de 
wereld 'real time' informatie uit 
te wisselen, zolang er maar toe
gang is tot het netwerk. Dit leidt 
tot een decentralisatie van pro
ductie- verkoop- en distributieac
tiviteiten, maar niet tot een de
centralisatie van macht. In tegen
deel. Om deze wereldomspan
nende netwerken aan te kunnen 
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sturen vindt er juist een enorme 
concentratie van macht plaats op 

strategische knooppunten. 
Bedrijven worden ( onderdelen 

van) multinationale netwerken, 
die een uiterst gelntegreerde or
ganisatiestructuur kennen. De 'in
tegrator', het hoofdkantoor, ves
tigt zich op een plek waar zich een 
uitstekende harde en zachte in
frastructuur bevindt: vliegvelden, 
telecomfaciliteiten, een uitge
breid netwerk van professionele 
dienstverlening, het hoofdkan
toor van de concurrent, een aan
genaam woon- en recreatiekli
maat, et cetera. Deze knooppun
ten bevinden zich in het stedelijk 
gebied, althans in die steden die 
het geluk hebben zich tot 'Global 
City' te kunnen ontwikkelen. 

Global Cio/ versus nationale staat 
Binnen deze steden vindt een uit
ruil plaats. Bedrijvigheid met een 
routinematig karakter of gericht 
op de lokale markt verdwijnt naar 
plaatsen waar de vestigings- , pro
ductie- en distributiekosten opti
maal (d.w.z. laag) zijn. Bedrijven 
die gericht zijn op de wereld
markt, of actief zijn in sectoren 
waar veel innovatie en concurren
tie heerst, klonteren, met het 
complex aan professionele dienst
verleners, samen in de Global 
Cities, ongeacht de hoge kosten 
die dat met zich meebrengt. De 
recente ontwikkelingen binnen 
Philips zijn illustratief: het hoofd
kantoor verhuist van Eindhoven 
naar Amsterdam, een deel van 
de productie wordt, vanwege 
de loonkosten, verplaatst van 
Zeeuws Vlaanderen naar Polen. 

Een netwerk van in 'Global Ci
ties' geconcentreerde onderne
mingen domineert de wereldeco-

nomie. Tezelfdertijd vermindert 
de traditionele rol van de stad als 
'integrator' van de regionale en 
nationale economie. 'I do think 
that today, the impact of techno
logy, the impact of different struc
tures of power, and the impact of 
globalization have reconfigured 
territory. This is why I talk about 
sub-national units arising. The 
downtown section of New York is 
deeply connected to the down
town section of Sao Paolo, much 
more than the downtown of Sao 
Paolo is to its own periphery.'4 

Deze transnationalisatie - en 
virtualisering - van de economie 
staat op gespannen voet met de 
aan een territorium gebonden be
heersmacht van de staat. Sassen 
ziet de staat meer en meer de grip 
op de· mondiale en mondialise
rende economie verliezen. De 
geld- en kapitaalmarkt laat geen 
ruimte voor een nationale mone
taire politiek. De staat heeft in dit 
krachtenveld steeds meer het na
kijken als 'regulator' van de eco
nmnie en ziet het ook als zijn rol 
juist als 'deregulator' op te treden 
om economische ontwikkeling te 
stimuleren. 

Sassen wil echter niet spreken 
van een erosie van soevereiniteit, 
maar van een transformatie. Deze 
transformatie kenschetst ze als 
een ontvlechting van soevereini
teit en natiestaat. Soevereiniteit 
wordt, nog selectief en gedreven 
door strategische noodzaak (bij
voorbeeld op het gebied van we
reldhandel, mensenrechten en 
milieu), meer en meer belegd in 
supranationale organisaties. s 

De staat behoudt zich nog wei 
het recht voor te bepalen wie wei 
en wie niet tot het nationale terri
torium wordt toegelaten. Ook 
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hier boet de soevereiniteit van de 
staat aan kracht in. De rechten van 
buitenlanders in het algemeen en 
vluchtelingen in het bijzonder 
worden meer en meer beschermd 
op grond van de mensenrechten 
en tal van internationale verdra
gen. Mensenrechten lijken zelfs 
een concurrent van de aan de na
tiestaat verbonden burgerrechten 
te worden. Hoe het ook zij, legaal 
of illegaal, de trek van rnigranten 
naar de centra van de mondiale 
economie gaat voort. 

Sassen nuanceert de dramatiek 
van dit verschijnsel. Zij noemt dit 
eerder een beheersprobleem, dan 
een crisis en de Ianden van be
stemming zijn per saldo beter af 
dan de Ianden van herkomst. Mi
gratiestromen vertonen een grote 
correlatie met oude koloniale 
banden, actuele politieke, econo
rnische en rnilitaire bemoeienis
sen, georganiseerde werving van 
arbeidskrachten en de daaruit re
sulterende etnische connecties. 
Ook bij intra-Europese rnigratie
stromen blijkt van dit soort patro
nen sprake te zijn. Italiaanse rni
granten vertrekken bij voorkeur 
naar gebieden waar reeds vee! Ita
lianen gevestigd zijn. Dit zou bete
kenen dat voor migratie het be
staan van een 'netwerk', dat voor 
eerste opvang zorgt en de kans op 
overleven in de nieuwe omgeving 
vergroot, van groot belang is. 
Deze observatie rechtvaardigt de 
verwachting dat er geen sprake is 
van een zwerm op drift geraakte 
individuen die uit alle hoeken en 
gaten van de wereld in de richting 
van het Rijke Westen trekken. De 
bestaande 'structuren' maken te
gelijkertijd het streven om migra
tie in te dammen vrijwel kansloos. 
Er blijkt nog overleving mogelijk 
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ondanks alle quoteringen en kop
pelingswetten. 

De 'iriformele economie' 

Op grond van de 'geografie van de 
macht' lijkt hier sprake te zijn van 
een paradox. A Is de 'factor arbeid' 
maar arm - en dus goedkoop - ge
noeg is, komt het werk wel op ze 
af; geografische nabijheid impli
ceert nog geen participatie in de 
'Global City'. 

Sassen vindt een antwoord in 
het ontstaan van een nieuwe 'in
formele econornie' onder invloed 
van de mondiale econornie. Infor
malisering van de economie defi
nieert zij als econornische activi
teiten die zich geheel of gedeelte
lijk aan de wetgeving onttrekken. 

Zij ziet dit als een strategie van 
de traditionele bedrijvigheid en 
dienstverlening om tegen der
mate !age kosten te kunnen pro
duceren dat ze zich binnen de Glo
bal City, ondanks hemelhoog stij
gende vestigingskosten, kunnen 
handhaven. Interessant vind ik de 
directe relatie die ze legt tussen de 
-met de transformatie van een in
dustriele- naar een diensteneco
nornie gepaard gaande - toene
mende flexibilisering van arbeid 
in het algemeen en het ontstaan 
van een informele econornie die 
specifiek is voor de econornie in de 
Global Cities. 

Tussen informele econornie en 
nieuwe arbeidsrelaties als flex- en 
thuiswerk bestaat een grijs over
gangsgebied. Zij bestrijdt op deze 
wijze de opvatting dat een infor
mele sector het gevolg is van im
migratie uit de Derde Wereld, het 
is - volgens haar - eerder an
dersom. De informele 'sector' 
richt zich zowel op de behoeften 
van de lage inkomensgroepen als 

op, gedeeltelijk nieuwe, behoef
ten aan dienstverlening bij de mid
denklasse. Kenmerkend is dat 
voor deze 'informele dienstverle
ning' nabijheid van belang is. Een 
klusjesman kan je niet down
leaden. Daarnaast wordt een deel 
van de informele econornie inge
schakeld door bedrijven uit de for
mele economie, die op deze wijze 
extra kostenvoordelen bereiken. 

Ook hier staat de overheid weer 
voor een dilemma. Handhaving 
van de regels maakt een einde aan 
een econornisch nuttige functie, 
die bovendien een sprankje hoop 
biedt aan de bewoners van de 
arme wijken. Gedogen betekent 
echter wederom een verlies aan 
soevereiniteit. 

Blijkbaar zijn er in de 'Global 
City' mechanismen aan het werk, 
die de kloof in de stedelijke arena 
tussen volkswijk en City over
bruggen. Het verschil tussen arm 
en rijk lijkt hierdoor echter niet 
kleiner te worden. De hoogont
wikkelde bedrijvigheid die als 
kenmerkend voor de 'Nieuwe 
Economie' wordt gezien is niet ai
leen dominant als 'trekpaard', ze 
gebruikt haar macht ook om voor 
haarzelf een overwaardering te 
creeren die, van de weeromstuit, 
leidt tot een onderwaardering van 
die sectoren die traditioneel lij
ken, maar evengoed een essentieel 
onderdeel uitmaken van de mon
diale econornie6 . Sassen merkt op 
dat deze econornische kloof zich 
ook vertoont als een culturele 
kloof. 

Sassen is - onder het motto 'ie
dere institutionele vorm heeft zijn 
eigen cultuur' 7 - tegen een aparte 
benadering van 'econornie' en 
'cultuur' . Zij constateert een we
reldwijde homogenisering van de 
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'cultuur van de p1acht', die ge
woonlijk in economische termen 
beschreven wordt, maar die zich 
in talloze culturele vormen, van 
taalgebruik en kleding tot steden
bouw en architectuur materiali
seert. Zij leest in de vormgeving 
van 'Global Cities' de boodschap 
van precisie, neutraliteit en tech
nische bekwaanilieid, die de do
minante economische sectoren 
uitstralen. Achter die fayade 
speelt zich een- aldan niet multi
cultureel - drama af, dat ook een 
deel van dat verhaal is en meer en 
meer zijn plaats in de tekst van de 
stad zal opeisen. 

De, op economische 'over
waardering' gebaseerde, kloof 
tussen de dominante economische 
sectoren en de ondergeschikte, 
deels informele, sectoren, krijgt 
op deze manier een culturele pen
dant die deze kloof vergroot en 
bestendigt. 

Dit geldt voor migranten, maar 
ook voor autochtone groepen die 
niet in de dominante sectoren zijn 
opgenomen. Uitsluiting of onder
waardering leidt, in de terminolo
gie van de Spaanse socioloog Cas
tells, tot het vormen van 'resi
stance identities' 8

, die een perma
nente immanente bedreiging van 
de Information Society inhouden. 

Sassen maakt geen gebruik van 
dit soort categorisering. Zij ver
wacht wei datal deze 'culturen' 
hun plaats zullen opeisen, zowel in 
de 'Global City' als binlllen hun 
eigen gemeenschap. Sassen is niet 
per se pessimistisch over de uit
komst. Via de mechanismen van 
de mondialisering worden, zij het 
vaak 'informeel' en tegen zeer 
lage beloning, steeds meer men
sen in de economie ingeschakeld
met name ook vrouwen uit ont-
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wikkelingslanden, die eerder van 
het economisch Ieven waren uit
gesloten. In combinatie met de 
'ontvlechting van soevereiniteit 
en natiestaat' biedt dit ruimte en 
perspectief op mondiale emanci
patiebewegingen. 

Dit zal zich ook vertalen in cy
berspace.lnternet heeft zijn rol als 
anarchistische vrijplaats in een ra
zend tempo moeten afstaan aan 
'big business'. Toch biedt het nog 
steeds ruimte aan niet commer
ciele gemeenschappen, ook ge
meenschappen met een democra
tisch karakter. 'Alles is klaar voor 
de strijd', concludeert Sassen, 
zowel om de stedelijke als de vir
tuele ruimte. 

Ik acht het werk van Sassen van 
groot belang omdat op deze wijze 
-om me tot de hoofdlijn te beper
ken - onderwerpen als 'Nieuwe 
Economie' en 'Het Multiculturele 
Drama' direct met elkaar in relatie 
worden gebracht. Inzicht in het ef
fect van deze ontwikkelingen op 
de samenleving kan wellicht weer 
zicht bieden op de 'nieuwe we
reldkaart', waarnaar Hobsbawm 
zoekt. Een positiebepaling ten op
zichte van deze ontwikkelingen 
geeft ook perspectief op een poli
tieke stellingname die sociaal
democratisch te noemen is: een 
perspectief dat een evenwicht 
zoekt tussen de euforische 'World 
Online-gekte' enerzijds en de 
diverse gradaties van 'Eigen Yolk 
Eerst' -sentimenten anderzijds. 
De Derde Weg kan niet om het 
werk van mensen als Sassen heen. 

WILLEM MINDERHOUT 

Senior Business Consultant Origin 

Nederland 

Lid algemeen bestuur en webmaster 

Pvd.A cifdeling Den Haag 

Zie ook: www.ondergang.nl 

I. Eric Hobsbawm, Een eeuw van 
uitersten, Utrecht: Het Spectrum, I 99.1:, 
pp. I 8, 30-31. In 'De eeuw in vogel
vlucht', het hoofdstuk waarin 
Hobsbawm zijn overzicht van de 
twintigste eeuw samenvat, maakt hij er 
geen geheim van dat hij zich geen 
illusies maakt over een stralende 
toekomst. Dit lijkt een platitude: 
historici zijn geen futurologen. In het 
geval van Hobsbawm - die vroeger in 
elke vroegmoderne Siciliaanse bandiet 
een voorbode der volksbevrijding zag 
( zie zijn Bandieten, Amsterdam: 
Wetenschappelijke Uitgeverij, I 9 7 3) -
mag dit een stijlbreuk heten. 

Hobsbawm is enigszins de kluts 
kwijt. Het vanzelfsprekende parad.igma 
- als ik een pleonasme mag gebruiken -
dat de geschiedenis een verzarneling is 
van geschiedenissen van natiestaten en 
hun onderlinge relaties komt door de 
toenemende mond.ialisering onder 
grote druk te staan. Er zijn geen van
zelfsprekendheden meer. Historische -
of 'culturele' -continulteiten lijken te 
bezwijken onder het informatie
bombardement van het nu. Het zijn, 
in de termen van Wallerstein, 
'transformational times' (zie zijn 
Space Time as the basis'![ knowledae, 
www. binghamton.edu/ fbc/ 
iwsptrn .htrn) 
2. Rene Boornkens, inleider en vertaler 
van Globaliserina. Over mobiliteit van aeld, 
mensen en iriformatie, acht de correctere 
term 'mondialisering' geheel verdron
gen door het anglicisme 'globalisering'. 
(p. 9.) Hoewel globalisering een aardige 
illustratie is van de wijze waarop het 
verschijnsel over het algemeen 
besproken wordt, houd ik toch nog 
maar even vast aan mondialisering. 
3. Introduction, Globalization and its 
discontents, xix-xx 
4· Blake Harris, 'Interview: Saskia 
Sassen on the 2 I st century', 
Government TechnoloBY, june I 997, 
www.interlog.com/ -blake/ sassen.htrn 
s. Castells schetst hier het dilemma van 
de moderne natiestaat: succes in de 
supranationale arena, leidt tot 
vervreemding van de eigen bevolking 
(The Power'![ Identity, Blackwell, 
Malden/Oxford, I997, p. 303·308 . 
Ook Kees van Kersbergen ontwaart 
deze problematiek inzake nationaal 
sociaal beleid: Double Alleaiance in 
European lntearation, Working Paper 
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European University Institute, 1 997. 
6 . Dit gaat op voor de directe winst
gevendheid van telecomaanbieders, 
fmanciele instellingen en professionele 
dienstverleners , maar ook - op een 
zeer spectaculaire wijze - voor de 
appreciatie van internet service 
providers en 'carriers ' op de beurs. 

Dagelijks (over )I even 
op het Indiase 
platteland 

Marcel van der Linden bespreekt: 

Jan Breman and Arvin Das, Down and 

Out. Labourino Under Global Capitalism. 

New Delhi: Oxford University Press 

en Amsterdam: Amsterdam University 

Press, 2ooo. 

De lezers en lezeressen van dit 
blad kennen de Amsterdamse so
cioloog Jan Breman waarschijnlijk 
vooral als een geengageerde com
mentator die het Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid a! meer dan 
dertig jaar kritisch volgt. Minder 
bekend is misschien dat Breman 
internationaal faam geniet als ken
ner van de arbeidsverhoudingen in 
India. Sedert het begin van de 
jaren zestig heeft Breman tiental
len studiereizen naar dat land ge
maakt en op basis daarvan meer
dere boeken geschreven. 

Bremans aandacht is steeds uit
gegaan naar Zuid-Gujarat, een 
regio iets ten noorden van Mum
bai (zoals Bombay tegenwoordig 
heet). En steeds he eft Breman zich 
gericht op de onderste lagen van 
de bevolking, de bezitloze landar
beiders, de seizoensmigranten en 
andere 'jagers en vergaarders van 
loon', zoals hij ze wel noemt. Nu 
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De AOL/TimeWarner fusie en recent 
te onzent de overname van Endemol 
door Telefonica en sss6 door UPC en 
het voornemen van World Online 
om zich, na de beursgang, in te kopen 
in de 'oude economie' illustreren 
Sassen's overwaarderingthese. 
Ook bij de kampioenen van de nieuwe 

het einde van zijn academische 
loopbaan nadert (Breman gaat 
volgend jaar met emeritaat) heeft 
hij de belangrijkste inzichten uit 
zijn Indiase onderzoek samenge
vat in een populariserend hoek 
met veelzeggende foto's en een 
beknopte tekst. Hij werd daarin 
bijgestaan door de fotograaf en ac
tivist Ravi Agarwal en door Ar
vind Das, hoofdredacteur van Bi
blio, de Zuid-Aziatische tegenhan
ger van de New York Review rfBooks. 

Het hoek heet Down and Out, 
een titel die natuurlijk herinnerin
gen oproept aan George Orwell's 
beroemde Down and Out in Paris and 
London. Het beweegt zich tegelij
kertijd op twee niveaus. Enerzijds 
is het een gedetailleerde beschrij
ving en analyse van de manieren 
waarop mannen, vrouwen en kin
deren in de informele sector van 
Zuid-Gujarat werken en Ieven. 
Anderzijds is het echter ook een 
polemiek met a! die sociale weten
schappers die met simplistische 
schema's de zogenaamde 'Derde 
Wereld' proberen te begrijpen. Tal 
van veel gebruikte tweedelingen 
(landbouw-industrie, stad-platte
land, vrij-onvrij) doen volgens 
Breman en Das de werkelijkheid 
geweld aan. Regelmatig gebruiken 
zij de term 'continuum' om aan te 
geven dat er tal van tussenvarian
ten voorkomen die een brug slaan 

economie leidt deze overwaardering 
tot onvermoede machtsverschuivingen. 
'Banken zijn koopje voor telecom', 
kopte NRC op 7 maart 2ooo. 

7. Globaliserino, 1 21. 

8. Manuel Castells, The Power'![ Identity, 
Malden / Oxford: Blackwell, 19 97, 

P· 8. 

tussen begripsmatige uitersten . 
Mensen kunnen economisch zelf
standig lijken (self-employed), ter
wijl zij verkapte loonarbeid ver
richten; werk op plantages is 
eigenlijk een vorm van industriele 
arbeid, enzovoorts. Analyse van 
deze 'tussenvormen' uit de infor
mele sector is noodzakelijk omdat 
zij van zeer groot belang zijn voor 
de Indiase werkelijkheid. In zijn 
nawoord schat Arvind Das de 
totale Indiase beroepsbevolking op 
zo'n 330 miljoen mensen; slechts 
2.) miljoen van hen werken in de 
formele sector! 

Down and Out begint op het plat
teland, bij het dorp. Volgens het 
klassieke stereotype van de ont
wikkelingssociologie is het Indiase 
dorp ge1soleerd en zelfvoorzie
nend . Maar de werkelijkheid is an
ders. Het huidige dorp is dyna
misch, kent sterke sociale tegen
stellingen, raakt onder de invloed 
van de stedelijke commercie, on
dergaat grondspeculatie, en ziet 
vee! bewoners voor een seizoen of 
Ianger migreren naar de stad of 
naar een bouwproject elders op 
het platteland. 

India kent een enorme interne 
migratie. Grote delen van de be
volking zijn, met onderbrekingen, 
voortdurend onderweg. Bijna aile 
vrouwen migreren minstens een 
keer in hun Ieven, namelijk wan-
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neer ze gaan trouwen. Daarnaast 
zijn dagelijks miljoenen gezinnen 
onderweg, op zoek naar werk in 
steengroeven, zoutrnijnen, of in 
de agro-industrie. En vele anderen 
beproeven hun geluk in de grote 
steden, waar zij zich vestigen in de 
open Iucht of in een zelfgebouwde 
hut. 

Ongeveer de helft van Down and 
Out gaat over concrete arbeidspro
cessen en -verhoudingen. Omdat 
daarover in bredere kring weinig 
bekend is, maakt alleen al dit feit 
het hoek van belang. Het relaas be
gint bij de textielnijverheid in de 
stad Surat. Daar vindt een breed 
scala van activiteiten plaats, varie
rend van de bulkproductie van ka
toenen stoffen tot de handmatige 
vervaardiging van brokaat. Er 
werken enkele honderdduizenden 
mensen, onder wie ook vele kin
deren; soms doen ze dat in grote 
fabriekshallen, maar vaak ook 
thuis. De arbeidsomstandigheden 
lijken op die in Nederland hon
derd jaar geleden: zeer lange 
werkdagen, onbeschermde om
gang met giftige stoffen, geen en
kele sociale zekerheid. 

Surat is ook bet Indiase centrum 
van de diamantnijverheid. Vele 
tienduizenden mensen, vooral 
jonge mann en tussen de 1 8 en 2!), 

doen hier hun vaak hoogge
schoolde arbeid als klovers, slij
pers, enz. Zij werken gewoonlijk 
in kleine ateliers, waar de ramen 
niet open mogen om te voorko
men dat er edelstenen naar buiten 
worden gesmokkeld. Om de
zelfde reden stelt hun baas er ook 
prijs op dat zij met naakt bovenlijf 
ofin een onderhemd werken. 

De agro-industrie is een andere 
sector waar velen hopen een loon 
te verdienen. Nadat in de jaren 
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vijftig een dam in de Tapti-rivier 
was gelegd, werd de massapro
ductie van suikerriet mogelijk en 
ontstonden fabrieken waarin het 
riet gedurende zes of zeven maan
den per jaar, 24 uur per dag, wordt 
verwerkt. Het werk op de velden 
is zwaar. De teams van rietkappers 
zijn opgebouwd uit kleinere een
heden, zogenaamde koytas, ge
woonlijk bestaande uit een man, 
een vrouw en vaak een kind. Ge
durende negen tot tien uur per 
dag werken deze kleine groepen in 
de velden; ze kappen het riet, ver
wijderen de bladeren, hakken ze 
in kleinere stukken, bundelen 
deze en dragen ze op het hoofd 
naar een landweg. Daar staan 
vrachtwagens en ossenkarren 
klaar om de vracht naar de fabriek 
te brengen. Het werk is gevaarlijk; 
zowel de kapmessen als vaak ook 
de randen van de suikerrietblade
ren zijn scherp en talloze verwon
dingen zijn het resultaat. 

Ook het werk in de steenbakke
rijen is seizoensgebonden en 
wordt door groepen van mannen, 
vrouwen en kinderen gedaan: zij 
kneden de klei, vormen en drogen 
de stenen, stapelen zein de ovens, 
en bakken en transporteren ze -
tien tot veertien uur per dag. 

De stenen vinden voor een 
groot dee! hun weg naar de expan
derende steden, waar grondwer
kers en bouwvakkers in hoog 
tempo kantoren en flats doen ver
rijzen. Deze arbeiders zijn (tijde
lijke) rnigranten, net als de meeste 
steenbakkers, kappers van suiker
riet en anderen. Meestal zijn ze 
aangenomen voor een bepaald pro
ject en vertrekken ze na enkele 
maanden weer naar hun dorp van 
herkomst. Ze bouwen huizen van 
steen, maar won en zelf in ten ten en 

hutten. De mannen doen het 'ge
schoolde' werk, de vrouwen 'wor
den gereduceerd tot lastdieren'. 

Keer op keer wijzen Breman en 
Das erop, dat op de vrouwen een 
zware dubbele taak drukt. Op het 
platteland en in de stad, overal 
staan de vrouwen op voordat het 
Iicht wordt. Ze halen water, rege
len brandstof en bereiden het 
voedsel voor het gezin. Vervol
gens nemen ze een lange dag dee] 
aan het betaalde werk. En na thuis
komst wachten weer huiselijke 
werkzaamheden, tot uitputting en 
slaap de overhand krijgen. 

Voor zover er ontspanning be
staat, draait die rond eten, seks, 
vermaak en religie. Ceremonies 
en religieuze festivals doorbreken 
het eentonige bestaan. En vaak 
vinden juist ook dan geweldsuit
barstingen plaats, tussen groepen 
arbeiders onder ling en soms tegen 
hoger geplaatsten. 

1jperend voor 'global capitalism'? 
Bij een project als dit bestaan er 
twee gevaren. In de eerste plaats 
kan de neiging ontstaan de mensen 
uitsluitend in hun zwakte te 
tonen, als weerloze slachtoffers 
van sociaal onrecht. De armoede, 
rechteloosheid en sociale onze
kerheid in Zuid-Gujarat maken 
zo' n invalshoek verlokkelijk. Maar 
de auteurs en de fotograafhebben 
daar niet aan toegegeven. Zij be
klemtonen steeds opnieuw dat 
ook de allerarmsten naar 'waar
digheid' streven, een verlangen 
dat slechts zelden in grote acties 
zichtbaar wordt, maar dat wei 
vaak herkend kan worden in ogen
schijnlijk kleine dingen, zoals bij
voorbeeld gezangen op het werk 
of vrouwen die hun sari's niet meer 
tussen hun benen knopen. 
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De tweede verleiding hangt 
met de eerste samen. In een hoek 
als dit, met glanspapier en kleu
rendruk, kan de ellende gemakke
lijk gereduceerd worden tot een 
zuiver esthetische ervaring, tot 
mooie aangrijpende beelden. 
Maar dat is hier niet het geval. 
Agarwal vindt het helangrijker 
weer te geven wat hij ziet dan 
zich te houden aan voorschriften 
van de kunstfotografie. Niet aile 
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foto's zijn technisch of esthetisch 
volmaakt; sommige mensen zijn 
onvolledig afgebeeld of de lichtval 
is wat minder fraai. Het maakt dit 
hoek aileen maar eerlijker. 

De enige helangrijke kritiek die 
ik op Down and Out heb, is dat 
hredere verhanden onderbelicht 
hlijven. Titel en ondertitel sugge
reren, dat Zuid-Gujarat slechts 
een voorbeeld is van verhou
dingen die ook in allerlei andere 

Recent verschenen bij de Wiardi Beckman Stichtina: 

Geld zonder grenzen 
Nieuwe reaels voor het kapitaalverkeer 
Onder redaktie van Barbara Hoaenboom 

Liheralisering van het internationale kapitaalverkeer 
bevordert economische groei en welvaart, zo wordt alom 
heweerd. De werkelijkheid is echter genuanceerder en in 
de tweede helft van de jaren negentig zijn de nadelen en 
risico's van deze liberalisering op pijnlijke wijze duidelijk 
geworden. Vooral ontwikkelingslanden hlijken kwetshaar 
voor 'flitskapitaal'. De minst ontwikkelde Ianden hehhen 
nog nauwelijks de vruchten kunnen plukken van de snel 
groeiende kapitaalstromen. 

De glohalisering van kapitaalmarkten is een realiteit die 
om nieuwe regels vraagt. Hoe kunnen we fmanciele 
stabiliteit bevorderen en zorgen dat fmanciele crises zo 
snel en rechtvaardig mogelijk worden bestreden? 
En wat is ervoor nodig om internationale geldstromen 
ten goede te Iaten komen aan de armste Ianden en armste 
mensen? 

arme Ianden voorkomen. Maar 
die suggestie wordt niet onder
bouwd. Bovendien komen de 
structurele krachten achter de 
ontwikkelingen in Zuid-Gujarat 
(dat wil zeggen: de gevolgen van 
Global Capitalism) niet echt aan 
de orde. 

MARCEL VAN DER LINDEN 

Hooaleraar Sociale Beweainaen aan 
de Universiteit van Amsterdam 

In deze hundel wordt een aantal voorstellen gedaan 
voor nationale, regionale en internationale hervormingen. 
Met hun prikkelende bijdragen roepen Stephany Griffith
Jones, Bart van Riel, E.V.K. FitzGerald en Howard 

'Geld zonder arenzen', 124 biz. , 

M. Wachtel op tot een debat over de toekomst van de 
internationale financiele orde. 

(ISBN 90-72575-65-2) is te bestellen bij 
de Partij van de Arbeid; maakj 29,90 over 

op 9ironummer 3479700 t.n. v. PvdA 
Amsterdam, o. v. v. bestelnummer 772 . 



1ar 
~r

de 
de 
rat 
·an 
.an 

m 

s &__o > 2ooo 

HOOFDEN & ZINNEN 

Een nieuwe 
schoolstrijd? 

Op 26 mei 1999 deed de Arron
dissementsrechtbank te Amster
dam uitspraak in hoger beroep in 
de zaak van mevrouw Schaapman 
versus de gemeente Amsterdam. 
Waar ging het in die zaak om? Ka
rina Schaapman had haar kinderen 
in 1992 op een openbare Montes
sorischool in de Amsterdamse 
binnenstad geplaatst: een school 
vlakbij haar huis. AI spoedig bleek 
dat het onderwijs op de - snel 
groeiende - school niet goed ge
organiseerd was. Er ontstonden 
personele problemen, die onvol
doende werden opgevangen. 
Maar na verloop van tijd bleek dat 
er meer schortte. De school had 
geen einddoelen geformuleerd en 
hield op geen enkele wijze bij hoe 
het met de vorderingen van de 
leerlingen was gesteld. Niet goed, 
zo bleek. Karina Schaapman 
kwam er zelf achter dat haar oud
ste zoon een enorme achterstand 
had opgelopen. Zij liet hem testen 
en vervolgens bijlessen volgen om 
te zorgen dat hij alsnog het voort
gezet onderwijs kon volgen waar
voor hij de aanleg bezit. Via een 
rechtszaak dwong zij de gemeente 
Amsterdam de kosten voor de test 
en de bijlessen te vergoeden; zelf 
had zij een lening moeten afsluiten 
om deze te betalen. Karina 
Schaapman won de rechtszaak, 
ook in (het door de gemeente aan
gespannen) hoger beroep. 

Dit zijn de simpele feiten in een 
zaak die destijds enorme aandacht 
van de media kreeg. Juist in deze 
periode groeide het bewustzijn 
over kwaliteitsverschillen in het 
onderwijs, werden ouders in toe-

nemende mate beschouwd als 
consumenten op een onderwijs
markt en nam de druk toe om de 
resultaten van individuele scholen 
openbaar te maken. De zaak 
Schaapman werd gezien als het 
schoolvoorbeeld van een ouder, 
op zoek naar onderwijskwaliteit 
voor haar kinderen. Sietske Was
lander schrijft in haar in I 999 ver
schenen proefschrift naar aanlei
ding van de beslissing van de kan
tonrechter in deze zaak: 'Zo komt 
wat lang onzichtbaar was aan het 
eind van de jaren negentig steeds 
duidelijker aan de oppervlakte. 
Ouders en leerlingen worden van 
informatie voorzien en begeven 
zich als welbewuste en kiezende 
consumenten op de onderwijs
markt.' (Koopmanschap &.. buraer
schap. MarktwerkinB in het onderwijs, 

P·4) 
Onlangs verscheen het verslag 

van deze geschiedenis in de vorm 
van een dagboek dat Karina 
Schaap man tussen I 9 9 2 en I 9 9 9 

heeft bijgehouden onder de titel 
Schoolstrijd. Ouders op de bres voor 
beter onderwijs (Uitgeverij SWP, 

Amsterdam 2ooo). Het is een 
adembenemend hoek geworden, 
niet omdat het nog eens de ele
mentaire feiten van de zaak op een 
rij zet, maar omdat het de poli
tiek-bestuurlijke context van het 
hedendaagse openbare basison
derwijs fileert. Ook op het terrein 
van het onderwijs is de politiek 
verplaatst: ouders kijken met gro
tere onbevangenheid en kritische 
blik naar het onderwijs dat hun 
kinderen genieten; de centrale 
overheid heeft tal van bevoegdhe
den naar het lokale niveau overge
dragen. Er ontstaat een nieuwe 
rolverdeling tussen ouders en 
leerlingen, de gemeente - die bij 

2]1 
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het openbaar onderwijs tevens op
treedt als schoolbestuur - en de 
leerkrachten. 

Het hoek van Schaapman laat 
allereerst zien hoe moeilijk het 
voor ouders kan zijn een open ge
sprek over de kwaliteit van het on
derwijs op een school te entame
ren. Vragen worden al snel be
schouwd als kritiek; kritiek als een 
vorm van desavoueren van leer
krachten en directie. De kritische 
ouder wordt een Brutus, die het 
goedwillende en hardwerkende 
team een dolk in de rug steekt. De 
vertegenwoordigers van de ou
ders in de medezeggenschapsraad 
hebben een sterke neiging om zich 
te solidariseren met het team. In 
de zaak Schaapman toont de 
school bovendien een totaal ge
brek aan bereidheid om informa
tie te verschaffen. Deze school is 
daarin bepaald niet uniek. Ook nu 
nog zijn er directeuren die vinden 
dat het inspectierapport van hun 
school maar beter niet de ouders 
onder ogen kan komen. 

Het meest beklemmend echter 
is Schaapmans beschrijving van 
het optreden van het schoolbe
stuur, in dit geval de gemeente 

Amsterdam. Alhoewel de ge
meente in een vroeg stadium was 
gelnformeerd over de problemen 
op de school en op de hoogte was 
gesteld van de achterstanden die 
leerlingen hadden opgelopen, liep 
zij voor haar verantwoordelijk
heid weg - zowel bij het aanpak
ken van de problemen als bij de re
paratie van de achterstanden. Te 
weinig en te laat: zo zou men de 
handelswijze van het schoolbe
stuur kunnen typeren. De manier 
waarop de gemeente het verzoek 
tot kostenvergoeding van Karina 
Schaapman heeft behandeld; de 
verdediging van de gemeente in de 
eerste rechtszaak bij de kanton
rechter; het besluit om in beroep 
te gaan en de verdediging in hoger 
beroep: zij leveren een bescha
mende vertoning op. Schoolstrijd 
geeft, aldus onderwijssocioloog 
Jaap Dronkers in het door hem 
verzorgde voorwoord, een ont
hullend verslag van de wijze 
waarop de Nederlandse overheid 
voor het onderwijs zorgt. Het laat 
zien hoe de overheid (in dit geval 
de gemeente Amsterdam) de toe
zicht op de kwaliteit van het on
derwijs heeft verslonsd. Hier 

komt men te weten, zo voegt hij 
eraan toe, hoe diep de kloof is tus
sen de schone schijn van politieke 
propaganda en de rauwe werke
lijkheid van alledag. 

Karina Schaapman is niet een 
querulant voor wier kinderen het 
beste nog niet goed genoeg is. Ze 
is ook niet de shoppende consument 
die op de onderwijsmarkt op zoek 
gaat naar optimale onderwijskwa
liteit. Zo vee! vrijheid hebben ou
ders in Amsterdam trouwens he
lemaal niet bij de schoolkeuze, 
omdat de scholen voorrang geven 
aan kinderen uit het eigen postco
degebied . Het bijzondere, en wat 
rnij betreft buitengewoon sympa
thieke vanhaar zaakis datzij de be
treffende school niet de rug heeft 
toegekeerd, maar school en ge
meente heeft aangesproken op de 
verantwoordelijkheden die zij 
wettelijk hebben voor de kwaliteit 
van het onderwijs. Het verslag van 
haar zaak had als ondertitel mee 
kunnen krijgen: hetdemasque van 
het gemeentebestuur van Amster
dam. 

FRANS BECKER 

Adjunct-directeur wss 

B 
h 
c 
il 

ti 
h 
lt 
0 

s· 

p 
b 
z 
n 
tJ 

e 
iJ 
c 
h 
g 
c 
t 
v 

g 



t hij 
tus
ieke 
rke-

een 
het 

. Ze 
1ent 
.oek 
wa
ou
he-
1ze, 
ven 
:co
wat 
tpa
be
eeft 
ge

' de 
zij 

teit 
van 
nee 
van 
:er-

s &.o 6 2ooo 

Bij het doornemen van de handelingen van de parlementaire versie van 
het Scheffer-debat wordt de lezer getroffen door een verpletterende 
consensus in de Tweede Kamer: aile fracties willen dat het kabinet zich 
inspant om de wachtlijsten voor taalcursussen weg te werken, aile frac
ties benadrukken dat er moet worden gei'nvesteerd in de kwaliteit van 
het onderwijs, dater nog vee! krachtsinspanningen moeten worden ge
leverd om allochtonen aan een baan te helpen en dater in het algemeen 
overal schepjes bovenop moeten. Het enige voorstel dat als verder
strekkend idee kan worden bestempeld is afkomstig van de s P. Deze 
partij pleit al jaren voor een spreidingsbeleid. Zowel wijken als scholen 
behoren etnisch-cultureel gemengd te zijn, vindt des Pen een kind kan 
zien dat deze partij daarmee een redelijk punt te pakken heeft. Het is 
moeilijk Nederlands leren in een klas waar de docent de enige is die die 
taal fatsoenlijk spreekt en het is lastig de motivatie op te brengen voor 
een cursus Nederlands als je in jouw wijk uitstekend kunt functioneren 
in het Turks. Spreiding is een heel voor de hand liggende oplossing eh 
over de mate van dwang of drang kun je vervolgens discussieren: ver
huispremies, schoolbusjes, indringende gesprekken, er zijn allerlei 
gradaties denkbaar. De vraag is waarom geen enkele andere partij daar
over serieus met des Pin debat wil (we herinneren ons nog staatssecre
taris Adelmund die de arme Agnes Kant toebeet dat zij nu al drie keer 
was klaargekomen op dit onderwerp). Proberen wij eens een paar mo
gelijke verklaringen: 

- De meeste politici denken dat allochtonen het liefst bij elkaar 
wonen in speciale wijken en dat zij hun kinderen graag naar zwarte 
scholen sturen. Politici willen deze wens respecteren. Opinie-on
derzoek geeft aan dat allochtonen bij voorkeur in gemengde wijken 
wonen, maar politici menen dat de werkelijke preferenties van 
mensen kunnen worden afgeleid uit feitelijk gedrag. Als er de facto 
sprake is van segregatie dan is dat wat men eigenlijk wil. 
- Politici denken dat zelfs een spreidingsbeleid zonder dwang in
herent discriminatoir is. Waar zij dat bezwaar bij kwesties als posi
tieve actie op de arbeidsmarkt en verplichte registratie van etniciteit 
door werkgevers hebben weten te overwinnen kunnen zij het in dit 
verband niet van zich afzetten. 
- Aile politici, inclusief de paarse hebben een heilig geloof in de 
vrijheid van onderwijs en zijn bang deze vrijheid aan te tasten. Dat 
vrijheid van onderwijs in een geseculariseerde samenleving waar 
scholen veelvuldig van kleur verschieten een andere betekenis heeft 
gekregen dan vroeger wordt daarbij niet van belang geacht. 
- In de grote steden won en zoveel allochtonen dat daar niet meer 
'tegenop te spreiden valt' . Politici will en er ook niet aan beginnen in 
kleinere gemeenten, vanuit een vaag Thorbeckiaanse notie van ge
meentelijke uniformiteit. 
- Politici durven het onderwijs niet te confronteren met een sprei
dingsbeleidsplan, omdat zij beseffen dat het onderwijsveld aller
gisch is voor plannen. 

lk weet niet welk van deze verklaringen klopt, maar ik zou dat graag 
eens van politici horen en ik denk Jan Marijnissen ook. 

Waarom 
politici 

niet spreken 
over 

spreidings
beleid 

MARGO TRAPPENBURG 

Redacteur s &..o 
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De onontkoom

baarheid van de 

In de meeste Ianden van de 
Europese Unie zijn sociaal-

'derde weg' 
De crisis van de oude weg 

Het (huidige) begrip 'der
democratische partijen aan 
de macht. 1 Ze zwaaien de 
scepter in I 1 van de I 5 lid
staten (zie tabel I). Deze 
sociaal-democratische par
tijen regeren aileen (in 
Groot-Brittannie, Grieken
land, Portugal en Zweden) 
of in coalities met zeer uit
eenlopende groeperingen, 
lopend van radicaal links 
en/ of groen (Denemarken, 
Duitsland en Frankrijk), 
liberaal rechts (Nederland), 
centrum-links (Italie) of 
zelfs tezamen met zo' n 

KEES VAN KERSBERGEN 

de weg' werd in I992 al 
door de politieke adviseurs 
van Bill Clinton gel an
ceerd, maar tot I 997 dach
ten velen nog dat de soci
aal-democratie niet zozeer 
een nieuwe weg gevonden 
had, maar vooral de weg 
kwijt was. In Engeland 
waren het bijvoorbeeld 
juist het wegmoffelen van 
duidelijke programmapun
ten en het benadrukken van 
opzettelijk vaag gehouden 
begrippen als 'modernise
ring' en 'vernieuwing' die 

In dit artikel wordt de opkomst van de 'derde 

wee' geplaatst tegen de achtergrond van de crisis 
van de sociaal-democratie in de Jaren tachtig. 

Vervolgens wordt geprobeerd de kern van de 

'derde wee' bloot te leggen en de vraag te 
beantwoorden in hoeverre deze kern zich 

verwijdert van de traditionele sociaal-democratie, 
zoals critici van linkse snit beweren . Tenslotte 

geven enkele bevindingen aanleiding tot een paar 

kritische kanttekeningen bij het 

beginseldiscussiestuk 'De rode draden van de 

sociaal-democratie'. 

beetje het hele politieke spectrum (Belgie en Fin
land). In Ierland, Spanje, Luxemburg en natuurlijk 
sinds kort ook Oostenrijk zitten de sociaal-democra
ten in de oppositie. 

De partijen hebben niet aileen de macht heroverd, 
maar lijken - na een periode van neo-liberale en 
conservatieve dominantie - ook het politiek initia
tief weer naar zich toe te trekken. De veronderstel
ling is nog niet zo gek dat de sociaal-democratie in 
West-Europa aan het begin van de eenentwinstigste 
eeuw - met de 'derde weg' als haar leus - het ideo
logisch zelfvertrouwen heeft teruggevonden. Dat is 
des te opmerkelijker als men bedenkt dat men tot 
voor kort in brede kring nog sprak van de defmitieve 
overwinning van het neo-liberalisme en het einde 
van de sociaal-democratie. 2 Maken we inderdaad 
een 'magische' wederopstanding van de sociaal-de
mocratie mee? En zo ja, is de 'derde weg' werkelijk 
een nieuwe politieke uitwerking van de sociaal-de
mocratische beginselen? Of is er - ondanks aile re
toriek- niets nieuws onder de zon? Of erger nog, is 
de 'derde weg' vooral een buiging naar het neo-libe
ralisme, verhuld in de slimme, maar lege 'reclame
taal' ten behoeve van verkiezingen? 

de voorwaarden vormden voor de verkiezingsover
winning van New Labour. En in Frankrijk waren het in 
I 997 de impopulariteit van de bezuinigingen en de 
electorale belofte dit beleid te staken die gunstig hie
ken voor de socialisten. Vergeet ookniet dat in I 997 
in Duitsland de conflicten rondom het leiderschap 
en de interne ideologische tegenstellingen binnen 
des Po de positie van de partij nog zwaar onder druk 
zetten . Natuurlijk zijn er ook altijd onverbeterlijke 
optimisten geweest die alternatieven aanboden. 3 De 
meeste mensen concludeerden echter dat er onte
genzeglijk sprake was van een onderliggende poli
tiek-ideologische crisis die ook het beleid deed 
zwalken. Sommige partijen bleven hun verankering 
in de arbeidersklasse benadrukken, trokken de ban
den met de vakbeweging aan en formuleerden de 
verdediging van de gevestigde welvaartsstaat als het 
centrale politieke doe!. Andere partijen leken te 
zwichten voor het neo-liberalisme. 

Kortom, niets wees op een waarlijke herrijzenis 
van de sociaal-democratie in West-Europa. En niets 
wees erop dat er een coherente politieke ideologie 
in de maak was met een hieraan gekoppeld pro
gramma van actie voor de korte en middellange ter
mijn. De essentiele verschillen met andere politieke 
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I 
bewegingen, in het bijzonder het neo-liberalisme, nog, welvaartsstaat en sociaal-democratie werden 
waren onduidelijk. Het zicht op een structurele ver- nagenoeg inwisselbare begrippen. Door voor zowel 
betering van de machtsvorming was beperkt en de de traditionele achterban van arbeiders als voor de 

I 
sociaal-democratische ideologie leek niet dieper te middenklasse sociale politiek te voeren, kwam er 
gaan dan voor de verkiezingsstrijd uitgevonden, ta- een politiek vruchtbare en voor de sociaal-democra-
melijk loze slogans. Er bestond simpelweg geen co- tie electoraal ook gunstige coalitie tussen beide tot 

I 
herent, sodaal-democratisch programma. stand. I 

De 'derde weg' is het alternatief voor het ver- De historische missie als hervormer en beheer-
zorgingsstaatssodalisme van de oude sociaal-demo- der van een gemengde, democratisch-kapitalistische 

I cratie en haar gelijkheidsdenken.4 Ooit hood de orde is ergens in de jaren tachtig verdampt. Eerst 
economische theorie van Keynes een aanlokkelijk ging het vertrouwen in de gemengde economie en 
fundament voor de politieke ideologie van de sod- het Keynesianisme verloren. Vervolgens kwam de 

I aal-democratie. Deze theorie beloofde meer staats- welvaartsstaat onder zware druk te staan en in het 
invloed op de economie en een voor aile partijen verlengde hiervan moest ook het dominante gelijk-
positief compromis tussen de markt en het soda- heidsdenken het veld ruimen. Het intellectuele en 
lisme. Bovendien gaf zij een economische onderbou- politiek-filosofische overwicht van de sodaal-demo-
wing aan het gelijkheidsideaal, omdat een rechtvaar- cratie maakte plaats voor een herlevend liberalisme, 
diger inkomensverdeling de economische groei ten in het bijzonder in economisch opzicht. Juist van-
goede kwam. Rechtvaardig was tegelijk efficient. wege de politieke verbondenheid tussen de sodaal-
Keynesiaans economisch beleid garandeerde dat de democratie en de Keynesiaanse welvaartsstaat (in-
economie zo doelmatig mogelijk kon functioneren, clusief het gelijkheidsstreven) impliceerde de crisis 
zodat een positieve uitruil tussen de belangen van van de een de terugval van de ander. De tragiek van 
werkgevers en werknemers vergemakkelijkt werd. de sodaal-democratie was dat ze haar welslagen niet 
Ook vormde het Keynesianisme de basis voor de kon verzilveren en slechts de resultaten van haar 
welvaartsstaat omdat de sodale zekerheid gefinan- falen mocht incasseren. De verworvenheden van de 
derd kon worden zonder de markteconomie te ver- welvaartsstaat werden als vanzelfsprekend ervaren, 
storen. terwijl de uitwassen en (onbedoelde) negatieve ge-

De sodaal-democratie werd daarmee voorvech- volgen de sodaal-democratie in de schoenen wer-
ter en hoeder van de sociale democratie. Sterker den geschoven. 

TABEL I. DE POSITIE VAN SOCIAAL·DEMOCRATISCHE PARTIJEN IN DE EUROPESE UNIE (MEl 2ooo) 

Land Percentaae Reaerins Coalitie ~et 
Belgie I9,7 Ja Liberalen, regionalisten, groen 
Denemarken 36,o Ja Liberal en 
Duitsland 40,9 Ja Groen en 
Finland 2 2,9 Ja Conservatieven, links, liberalen, groen 
Frankrijk 23,5 Ja Communisten, links, groen 

[ 11 Griekenland 43,8 Ja Aileen 
Groot-Brittannie 43,2 Ja Aileen 
Ierland I0,4 Nee -

.: Italie 2 I, I Ja Communisten, links, groen, christen-

.·. democraten, republikeinen, partijlozen 

:,, Luxemburg 24,2 Nee -
Nederland 29,0 Ja Liberalen, sodaal-liberalen 
Oostenrijk 33,2 Nee -

, I Portugal 44,I Ja Aileen 
Spanje 34,I Nee -
Zweden 36,4 Ja Aileen 

Bran: Wiifried Derksen's Elections around the World: www.agora.stm.it/ elections/election.htm 
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Men zou het nu niet zeggen, maar het gemeen
schappelijk kenmerk van de sociaal-democratische 
partijen tot enkeJe jaren geleden was ideologische 
verwarring. Maar heel langzaam rijpte het idee dat 
vernieuwing van het gedachtengoed onvermijdelijk 
was. Lange tijd werd echter iedere innovatie van het 
denken ge'interpreteerd als verrechtsing en als bui

sche partijen heel wat van het liberale marktdenken 
expliciet in hun programma's, al dan niet in be
werkte vorm, opgenomen. 

Ook de opkomst van nieuwe maatschappelijke 
vraagstukken en nieuwe politieke strijdpunten 
stelde de sociaal-democratische partijen voor pro
blemen van ideologische integratie. Zo kwam de 

ging voor het neo-libera
lisme. Dat de partijen uit
eindelijk tot nieuwe inzich
ten zijn gekomen, heeft te 
maken met het feit dat ze 
ertoe gedwongen werden. 

Zo noopte het verlies 
van kiezers tot vernieu
wing. Verkiezingsneder
lagen roepen niet aileen 
tactische of campagne
technische vragen op, maar 

Als men de programma's en de 

beleidspraktijk van de sociaal

democratische partijen aan de macht 

beziet, moet men overigens 

constateren dat een ecologisch-sociale 

traniformatie tot op heden nergens 

heift plaatsgevonden. 

vraag op, of en hoe de eco
logische kwestie een meer 
dan marginale plaats kon 
innemen in het ideologisch 
profiel. Electorale overwe
gingen voor de korte ter
mijn dwongen onmiddel
lijk tot aanpassing, zeker 
toen de partijen zich ter lin
kerzijde geconfronteerd 
zagen met groene partijen. 

plaatsen ook strategische thema's als het structurele 
verlies van een natuurlijke achterban en de identifi
catie van potentieel nieuwe maatschappelijke coali
ties op de interne agenda van partijen. Dit vergt 
ideologische bijstelling. In eerste instantie.leidde dat 
overigens hoofdzakelijk tot vernieuwing van de 
verkiezingsslogans en het gebruik maken van mo
derne communicatie- en campagne-techieken. 
Later - meestal nadat de macht heroverd was- vond 
er ook een meer ideologisch getinte innovatie plaats 
die doorgaans als legitimatie van het gevoerde beleid 
dienst deed. 

Ook het succes van het neo-liberalisme eiste een 
antwoord. Enerzijds speelde de uitdaging van het 
neo-liberalisme intern door, bijvoorbeeld in de con
traverses over de voor- en nadelen van het markt
mechanisme. Anderzijds noodzaakte de neo-liberale 
voorspoed de sociaal-democratie een veel bredere 
en scherpere diagnose te stellen van de sociaal-cul
turele context. De aantrekkingskracht van een 
waarde als individuele prestatie dreigde de vanzelf
sprekendheid van de voor de sociaal-democratie po
litiek essentiele norm van solidariteit verder te on
derrnijnen. Inmiddels hebben de sociaal-democrati-

De buitengewone com
plexiteit van de rnilieukwestie en het enorme belang 
dat op het spel staat, eisten echter een vergaande 
omwerking en rnisschien zelfs wei een overstijging 
van de ideologie van een beweging die van oudsher 
op econornische groei georienteerd is en sterk pro
ductivistisch dacht. Als men de programma's en de 
beleidspraktijk van de sociaal-democratische par
tijen aan de macht beziet, moet men overigens con
stateren dat een ecologisch-sociale transformatie tot 
op heden nergens heeft plaatsgevonden. 

Tenslotte beleefden de partijen - onder meer 
onder invloed van de internationalisering van de 
econornie - de defmitieve teloorgang van het Key
nesianisme. Daarbij kwam dat de crisis van de wel
vaartsstaat het ideologisch hart van de sociaal-de
mocratie aantastte. Dit bemoeilijkte niet aileen het 
bewaren van het karakter van brede volkspartij, 
maar vrat ook de politieke en ideologische samen
hang van de partij-politieke organisatie aan. Het ge
volg was verwarring en interne polarisatie, zeker in 
die Ianden waar de partijen regeringsverantwoorde
lijkheid droegen. De verwarring kwam tot uitdruk
king in de soms gelijktijdige omarming van tegen
strijdige ideologische principes, van een gematigde 

1 Deze tekst is een bewerking van een 
voordracht gehouden tijdens het PvdA
kennisfestival van 19 februari looo. 

and Friedrich Ebert Stiftung,1998, 
P· J1. 

partijen in gelijke mate typeert. 
Het was bijvoorbeeld vee! dominanter 
in de PvdA dan binnen Labour. Zie 
Kees van Kersbergen, 'De cultuur van 
gelijkheid _ De herverdeling van 
inkomen', in Jan Ramakers e .a ., Illusies 
van Den Uyl? De spreidina van kennis, 
macht en inkomen, Amsterdam: Het 
Spinhuis, 1998. 

2 Donald Sassoon, 'Fin-de-siecle 
Socialism. Some Theoretical 
Reflections', in Rene Cuperus en 
johannes Kandel (red.), European Social 
Democracy. Traniformation in Prooress, 
Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting 

3 Ralph Miliband, Socialism for a 
Sceptical Aae, Cambdridge: Polity 
Press, 1994-; John E. Roemer, Future for 
Socialism, Cambridge: Harvard 
University Press, '994-· 
4- Het gelijkheidsdenken is overigens 
niet iets dat aile sociaal-democratische 
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versie van het monetarisme tot en met geradicali
seerde opvattingen over publiek eigendom en ver
hoogde staatsinterventie. 

Of de welvaartsstaat nu wel of niet verdedigd 
moest worden, werd in deze onoverzichtelijke situ
atie steeds onduidelijker. Het groeiend besef dat de 
internationalisering van de economie en de ver
snelde Europese integratie (in het bijzonder de mo

ideologie modern is, omdat zij aangepast is aan de 
nieuwe postindustriele wereld, en sociaal-democra
tisch, omdat zij een moderne invulling geeft van de 
sociaal-democratische waarden als vrijheid, gelijk
heid en solidariteit. Als men de documenten van de 
'derde weg' en de speeches van de sociaal-democra
tische leiders leest, dan valt op dat er van de tirnide, 
defensieve, beklagenswaardige en gedesillusioneer

netaire eenwording) steeds 
klemmender grenzen stel
den aan de ruimte voor tra
ditioneel nationaal beleid, 
maakte de vraag naar de 
mogelijkheden tot behoud 
van de welvaartsstaat niet 
aileen dringender, maar 
ook nog eens moeilijker te 
beantwoorden. Voor Ne
derland kwam daar nog 
eens bij dat de sociaal-de-

Als men de documenten van de 
de houding van enige jaren 
geleden niet veel meer over 

'derde wea' en de speeches van de 

sociaal-democratische ]eiders leest, 

is. 
Wat verklaart dat bin

nen enkele jaren de sociaal
democratie het politiek
ideologische initiatief naar 
zich toe heeft weten te 
trekken en nu beschikt over 
een politieke ideologie die 
misschien niet volstrekt co-

dan valt op dat er van de timide, 

difensieve, beklaaenswaardiae en 

aedesillusioneerde houdina van eniae 

jaren aeleden niet veel meer over is. 

mocraten ergens in het begin van de jaren negentig 
plotseling ontdekten dat ze tot dan toe een verzor
gingsstaat verdedigd hadden, die ze oorspronkelijk 
eigenlijk helemaal niet had den gewild . 

De nieuwe wes 
Verschillende studies in de jaren negentig> conclu
deerden dat de sociaal-democratische partijen van 
Europa met uitsterven bedreigd werden omdat ze 
geen passend antwoord konden vinden op de nieuwe 
politiek-economische condities van het postindus
triele kapitalisme. Men voorspelde electorale en 
programmatische instabiliteit. En inderdaad, tot een 
paar jaar geleden was er eigenlijk helemaal geen lijn 
te ontdekken in de ideologische vernieuwing van de 
sociaal-democratie in West-Europa. De enige trend 
die waar te nemen was, betrof de ontwikkeling naar 
strikt pragmatisch-electorale kaderpartijen die ver
nieuwing zochten in goed klinkende, maar overi
gens loze kreten. 

En nu beschikken we dus opeens over de 'derde 
weg', een slogan die heet te staan voor een in essen
tie door alle sociaal-democratische partijen van Eu
ropa gedeelde nieuwe ideologie. De claim is dat deze 

herent6 is, maar toch in 
ieder geval veel samenhangender en offensiever dan 
de defensieve verwarring van een paar jaar geleden? 
Allereerst betekenden de verkiezingsoverwinnin
gen van de sociaal-democratische partijen in de drie 
grate Europese democratieen Groot-Brittannie, 
Duitsland en Frankrijk een stimulans voor het ideo
logisch debat, zowel binnen de partijen als tussen de 
partijen onderling. Ten tweede hebben de verschil
lende partijen in de eerste helft van de jaren negen
tig bewust pogingen gedaan kennis te mobiliseren 
door enerzijds expliciet een beroep te doen op par
tij-ideologen en niet-partijgebonden intellectuelen 
en anderzijds denktanks in te stellen of te versterken 
metals doel de ideeen-crisis van de jaren tachtig te 
bezweren. Ten derde heeft er georganiseerde diffu
sie van ideeen plaatsgevonden via de toenemende in
tensiteit van internationale samenwerking, niet ai
leen tussen sociaal-democratische politici, maar ook 
tussen de denk-tanks van de partijen. 

De 'derde wes' 
De 'derde weg', die neue Mitte, het radicale centrum: 
het zijn drie namen voor de algemene en op een aan
tal pun ten reeds voltooide ideologische transforma-

s Met name Herbert !Gtschelt, The 
Traniformation if European Social Demo
cracy, Cambridge: Cambridge Univer
sity Press, 1994 en zijn 'European 
Social Democracy between Political 
Economy and Electoral Competition', 
in Herbert !Gtschelt e. a. (red.), 

Continui~ and Chanae in Contemporary 
Capitalism, Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 3 1 7- 45. 

auteurs tonen op grond van een 
politiek-filosofische analyse aan dat de 
'derde weg' -filosofie coherenter is dan 
menigeen veronderstelt. 6 Zie Steve Buckler en David Doliwitz, 

'Theorising the Third Way: New 
Labour and Social Justice', Journal if 
Politicalldeoloaies, te verschijnen. De 

7 Jos de Beus, 'De Europese sociaal
democratie: politiek zonder vijand', 
Socialisme &..Democratie, 57, 2ooo, Nr. 1. 
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tie van de sociaal-democratie in Europa. Wat is denu 
kern van de 'derde weg'? De kern betreft, zoals Jos 
de Beus heeft betqogd7, een paging het primaat van 
de politiek te herstellen, of rnisschien beter: een pa
ging een meer offensief politiek project te formule
ren dat als alternatief kan dienen voor aan de ene 
kant de mislukte, oude sociaal-democratische poli
tiek met haar onwankelbaar geloof in de staat als 
centraal politiek instrument, en aan de andere kant 
het in de jaren tachtig dominante, maar inmiddels 
tegen de lamp gelopen, brute neo-liberalisme met 
zijn rotsvaste vertrouwen in de markt. Weliswaar 
bewandelen de verschillende partijen, afhankelijk 
van de concrete situatie in hun Landen, verschillende 
paden, toch lijkt het er op dat die paden - hoe kron
kelig ook- dezelfde richting heengaan. Natuurlijk 
blijven er grate verschillen bestaan tussen, om de 
twee uitersten te noemen, de Franse socialisten aan 
de ene kant en het Britse New Labour van Tony Blair 
aan de andere kant. Maar toch tekent zich een con
vergentie in denken en handelen af. 

De 'derde weg' betekent niet het afscheid van het 
geloof in de maakbaarheid van de samenleving, maar 
wei in de overdreven verwachtingen die de sociaal
democratie in de jaren zeventig had van directe 
staatsinterventie als rniddel om de egalitaire heil
staat te vestigen. De 'derde weg' kan ook niet gelijk 
gesteld worden met het omarmen van het neo-libe
ralisme. Dat is vooral de te gemakkelijke kritiek op 
de 'derde weg' van de nee-zeggers, de sociaal
democraten van de oude stempel die sowieso in 
iedere verandering een verslechtering zien, maar 
zich nauwelijks werkelijk serieus verdiept hebben in 
het 'derde weg' -denken. 8 Stel nu dat het waar is dat 
volledige werkgelegenheid en de (passieve) wel
vaartsstaat niet meer verenigbaar zijn, omdat de be
lastingen en sociale premies die nodig zijn om een 
dergelijke welvaartsstaat te fmancieren de werkge
legenheidsgroei belemmeren. Wat te doen? Of stel 
dat het waar is dat wat rechtvaardig is, niet Langer 
meer efficient is en dat de trade-rjftussen werkgele
genheid en gelijkheid zich heeft verscherpt. Wat 

dan? Het zijn deze nieuwe uitdagingen die de oude 
antwoorden van de sociaal-democratie hebben ach
terhaald en daarmee de noodzaak tot een nieuwe 
weg hebben gecreeerd. Dat heeft met het buigen 
voor het neo-liberalisme allemaal niets te maken. 
Het verschil tussen de oude en de moderne sociaal
democratie is dan ook niet dat de een de linkse waar
den beschermt en de ander die verkwanselt. De cen
trale stelling van de 'derde weg' -profeten is dater 
vee! meer ideologische revisie nodig is dan oud links 
wenst toe te staat, juist om de linkse waarden over
eind te houden.9 Of de 'derde weg' werkelijk het 
enig mogelijke antwoord is, is een open vraag, maar 
- gegeven de noodzaak van vernieuwing - wei een 
die het waard is serieus te bespreken. 

Dat geldt ook, of zelfs in het bijzonder voor het 
manifest van Blair en Schroder, dat in mijn ogen te 
gemakkelijk wordt afgedaan als aileen maar een be
labberd stuk dat in politiek en intellectueel opzicht 
te wensen overlaat. I 0 Toegegeven, de verklaring van 
de twee top-politici is geen hoogtepunt in de ge
schiedenis van het politieke denken, maar het docu
ment bevat wei een aantal opmerkelijke analyses die 
de aandacht en het debat zeker waard zijn en niet 
zonder meer van de hand kunnen worden gewezen. 
In het bijzonder zou men het stuk kunnen lezen als 
uitdrukking van de manier waarop de 'nieuwe' soci
aal-democratie haar eigen verleden kritisch evalu
eert door - soms op gechargeerde wijze 1 1 

- op een 
vijftal ernstige gebreken van de 'oude' sociaal-de
mocratie te wijzen: 

- De oude sociaal-democratie verwarde sociale 
rechtvaardigheid met het opleggen van gelijke 
uitkomsten; 
- De oude sociaal-democratie stelde meer so
dale rechtvaardigheid gelijk aan hogere staatsuit
gaven; 
- Het geloof van de oude sociaal-democratie 
dat de staat de schadelijke gevolgen van de te
kortkomingen van de markt moest aanpakken, 
had tot gevolg dat de overheid veel te veel zaken 
naar zich toe trok; 

8 Het 'manifest de vierde weg' (Renate 
Bos e.a. , 'De vierde weg. Een 
manifest', Socialisme &_Democratie, 57, 
2ooo, Nr. I) is hier een voorbeeld van . 
Het schetst een karikaturale 
tegenstelling tussen individuele 
verantwoordelijkheid (rechts en slecht) 
en solidariteit (links en goed). Het 
teleurstellendste van het manifest is wei 
dat het werkelijk voor ieder probleem 

'de overheid' als oplossing oppert, zelfs 
waar de overheid zelf het probleem is. 
Het komt dan ook niet verder dan de 
onkritische stelling dat de sociaal
democratie zich moet inzetten voor het 
behoud van de verzorgingsstaat en die 
mondiaal moet propageren. 

I o Rene Cuperus, 'Het Duitse debat. 
Over Schroder, Lafontaine en 'das 
Papier", Socialisme &._Democratie, 56, 

I999,Nr.11,p.5II. 
11 Zie Paul Kalma, 'De derde weg 
voorbij. Een commentaar', Socialisme &.. 
Democratie, 57, 2ooo, Nr. 4 · 

9 Anthony Giddens, The Third Way and 
its Critics, Cambridge: Polity Press 
2ooo, p. 29-3 0 

I 2 Jos de Beus, 'De Europese sociaal
democratie: politiek zonder vijand', 
Socialisme &._Democratie, 57, 2ooo, Nr. 1. 
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- De oude sociaal-democratie stelde rechten 
hoven plichten, met alle nadelige gevolgen van
dien; 
- De oude sociaal-democratie overschatte het 
vermogen van' de staat om met precisie-instru
menten economische groei en volledige werkge
legenheid te waarborgen. 

Deze kritiek op de oude weg impliceert geenszins 
dat Blair en Schroder afscheid nemen van de poli
tiek. Zoals Jos de Beus 1 2 terecht opmerkte, is de ge
mene deler van de paden die samen de 'derde weg' 
vormen (inclusief het stuk dat de Franse socialisten 
in november 1999 tijdens de socialistische interna
tionale presenteerden) juist te vinden in het streven 
naar het herstel van het primaat van de politiek. 
Maar dat client niet te gebeuren op de oude, inter
ventionistische manier, maar met een nieuwe opvat
ting over de rol van de staat als katalysator van de 
modernisering. De 'derde weg' benadrukt de posi
tieve rol die een kleine, maar wei sterke staat kan 
spelen in de stimulering van de zelfstandigheid en 
zelf-verantwoordelijkheid van individuele burgers 
in hun onderlinge verbanden. Dit geldt vooral op het 
terrein van het onderwijs en op het gebied van de ac
tiverende sociale politiek. Daarnaast heeft de staat 
het initiatiefbij het sluiten van sociale pacten en ver
dragen, zowel op nationaal niveau met belangen
groepen en sociale bewegingen alsop internationaal 
niveau met andere staten, bijvoorbeeld binnen de 
Europese Unie. 

Sociale investerinasstaat 

Giddens, de ideoloog van de Britse 'derde weg', 
spreekt in dit verband van de sociale investerings
staat, die als belangrijkste taak heeft te zorgen voor 
de investeringen in het menselijk kapitaal en de so
dale infrastructuur die nodig zijn om een onderne
mende, dynamische en flexibele cultuur te ontwik
kelen. 1 3 Dit concept is nauw verbonden met een 
nieuwe invulling van het begrip gelijkheid dat geher
defmieerd wordt in term en van sociale insluiting en 
burgerschap, dat wil zeggen als de rechten, plichten 
en kansen van burgers om volwaardig te participe
ren in de samenleving. De 'derde weg' hanteert geen 

platte, neo-liberale defmitie van gelijkheid van kan
sen, zoals vaak beweerd wordt, maar bekritiseert 
wei de overdreven nadruk op de gelijkheid van uit
komsten. '4 Niettemin is het helder dat ook in de 
analyse van de 'derde weg' -denkers sociaal-econo
mische (inkom ens-)ongelijkheid de mechanism en 
versterkt die tot sociale uitsluiting leiden en dat de 
sociaal-democratie het tot haar plicht rekent deze 
ongelijkheid te bestrijden. De welvaartsstaat speelt 
hier nog een belangrijke rol. De 'derde weg' -den
kers menen echter dat de huidige, sterk op inko
mensoverdrachten georienteerde welvaartsstaat 
deze taak maar slecht uitvoert en zelfs - bijvoor
beeld via de armoedeval- uitsluitingsprocessen ver
ergert . Er wordt sterker de nadruk gelegd op het 
dekken van (nieuwe) risico's dan strikt op (inko
mens-)gelijkheid. Een nieuw accent wordt gelegd 
op de positieve en stimulerende kanten van het wel
bewust nemen van bepaalde risico's. Dat is bij het 
ondernemersschap wei helder, maar geldt ook op de 
arbeidsmarkt, waar sommige banen weliswaar ris
kanter zijn, maar ook bevredigender of meer geld 
opleveren. Giddens stelt dat de hervorming van de 
welvaartsstaat het volgende motto moet hebben: 
'investment in human capital wherever possible, 
rather than the direct provision of economic mainte
nance. In place of the welfare state we should put the 
social investment state, operating in the context of a 
positive welfare society'. 1 > 

Kort samengevat, springen bij de 'derde weg'-ideo
logie de volgende zaken in het oog: 

- de herontdekking van de markt als positief te 
waarderen (en politiek in te zetten) mechanisme 
van sociaal-economische sturing; 
- het streven naar een transformatie van de 
welvaartsstaat, van een passieve, op het verstrek
ken van uitkeringen gericht, bureaucratisch en 
gecentraliseerd monster, naar een op maximale 
participatie, zowel op de arbeidsmarkt als daar
buiten, georienteerde sociale investeringsstaat 
die macht decentraliseert; 
- een heroverweging van het door de oude so
ciaal-democratie gekoesterde gelijkheidsideaal, 
van gelijkheid van uitkomsten, in het bijzonder 

13 Anthony Giddens, The Third Way, 
Cambridge: Polity Press, 1998. 

voorbij', Socialisme &..Democratie, <;7, 
2ooo, Nr. 4, p. 173. 

convergentie, meningsverschillen en 
gemeenschappelijke vragen, in Frans 
Becker e.a. (red.), Hedendaaas 
Kapitalisme, twintiaste jaarboek voor het 
democratisch socialisme, Amsterdam: 

14 Dit geldt overigens meer voor de 
continentale sociaal-democratie dan 
voor de Britse. 
Zie David Marquand, 'De derde weg 

1 <; Giddens, The Third Way, p. 1 r 7 
(nadruk in origineel). 
1 6 Frank Vandenbroucke, 'De nieuwe 
weg van de sociaal-democratie: De Arbeiderspers, 1 9 9 9. 
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inkomensnivellering, naar gelijkheid van hulp
bronnen en kansen en gelijkheid als sociale in
sluiting; 
- het opnieuw overdenken van de waarde van 
solidariteit in termen van een balans tussen rech
ten en plichten die geld en voor iedere burger; 
- een heroverweging van de electorale en poli
tieke coalities, zowel binnenlands als buiten
lands, zowel politiek als economisch, die het 
draagvlak voor het derde-weg beleid dienen te 
vormen en de sociaal-democratie in de eenen
twintigste eeuw een nieuwe kans op machtsvor
ming bieden. 

Volgens Frank Vandenbroucke zijn er vele uitgangs
punten, waarover de Europese sociaal-democraten 
het - ondanks alle verschillen - eens zijn, waarbij de 
omvorming van de passieve welvaartsstaat tot een 

De rode draden 
Hoe verhoudt zich het rapport van de PvdA-com
missie Beginselen, getiteld De rode draden van de soci
aal-democratie tot de 'derde weg'? Mijn stelling is dat 
de ontwikkeling van de sociaal-democratische be
ginselen van de PvdA in hoge mate in de pas loopt 
met de 'derde weg', maar op een punt wei radicaal, 
maar nodeloos 'postmodern', vaag of onbegrijpelijk 
is, en op een ander punt niet radicaal genoeg is. Ge
geven het hierboven geformuleerde politieke pro
ject van de 'derde weg', beperk ik me tot wat het 
rapport over de (welvaarts-)staat zegt. 

Vanuit een 'derde weg' -achtige kritiek op het 
overdreven geloof in de interventiestaat en de maak
baarheid van de samenleving, pleit het rapport voor 
een herdefinitie van de verhouding tussen burger, 
staat en samenleving in termen van een sterk publiek 
domein. Die passages in het rapport suggereren veel 

activerende welvaartsstaat, 
die ook in staat is nieuwe ri
sico's te dekken, centraal 
staat. 16 De beleidsvoor
stellen van de 'derde weg' 
zijn hiermee in overeen
stemming. Het gaat bij
voorbeeld om belasting
hervorming gericht op een 
verlaging van inkomsten
belasting enter stimulering 
van werk genererende in
vesteringen, een 'linkse' 

Mijn stelling is dat 'de rode draden' 

hier te conservatiif en te Hollands is 

en vasthoudt aan een passieve 

welvaartsstaat die op termijn te duur 

en in zijn consequenties asociaal is, 

omdat hij veel te veel mensen 

uitsluit van actieve deelname aan 

de samenleving 

inhoud, maar blinken niet 
uit in helderheid. 'Het pu
bliek domein staat voor een 
openbare sfeer in de sa
menleving waar menings
vorming plaatsvindt'. Het 
is een 'cultureel-politiek 
verband', waarbij de cultu
rele waarde ligt in de kwali
teit van de interacties. 'Pu
bliek domein is de eigen
tijdse invulling van een cul-

macro-economische aanbodpolitiek onder condities 
van een evenwichtige begroting en verlaging van de 
staatsschuld, actieve arbeidsmarktpolititiek, de her
vorming van de de-activerende aspecten van de so
dale zekerheid en de flexibilisering van de arbeids
markt. 

Het politieke project van de nieuwe sociaal-de
mocratie zou als vo}gt kort kunnen worden Sanilen
gevat. Nieuwe coalities zijn nodig om tot een om
vorming van de welvaartsstaat te komen. Zo'n 
transformatie is broodnodig, ten eerste om de 
markt te kunnen inzetten voor de sociale doelstel
ling van insluiting en ten tweede om nieuwe kiezers
groepen te mobiliseren, met name onder de groei
ende groep van flex-werkers en de nieuwe groepen 
kiezers die in de dienstensector werkzaam zijn. Het 
nieuwe electorale appel van de 'derde weg' is op zijn 
beurt weer nodig ter legitimering en mobilisering 
van deze nieuwe coalitie die de transformatie van de 
welvaartsstaat moet steunen. 

tuurpolitiek waarbij pu
bliek domein aan de ene kant een 'verzameling' of 
'collectie' is: van ontmoetingsplekken, openbare 
ruimtes en landschap pen; en aan de andere kant een 
voortdurende discussie over de waarde van deze ge
meenschappelijkheid veronderstelt. Een politiek 
ten gunste van een vitaal publiek domein richt zich 
niet aileen op de kwaliteit van de publieke dienstver
lening maar schept vooral ook de mogelijkheden om 
de kwaliteit en inhoud van het publiek domein 
steeds opnieuw te kunnen bespreken. Het is een 
vorm van culturele democratie' (p. 25). 

Mijn grootste bezwaren tegen het publiek do
mein zoals dit nu in het rapport beschreven wordt 
zijn, ten eerste, dat het een alternatief voor de oude 
- en terecht bekritiseerde - staatsopvatting van de 
sociaal-democratie claimt te zijn, maar dat in feite 
niet is en dat, ten tweede, juist de centrale plaats die 
toegekend wordt aan het publiek domein als concept 
de uitwerking van een nieuwe, coherente visie op de 
staat (bijvoorbeeld de kleine, maar sterke en active-
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rende staat) in de weg staat. Het kan zijn dat men op 
het verkeerde been wordt gezet doordat de intro
ductie van het publiek domein ingekaderd is in de 
kritiek op het maakbaarheidsgeloof, de centraal stu
rende staat en de verplaatsing van de politiek en dat 
het concept vooral bedoeld is als aanvulling op, in 
plaats van een alternatief voor het staatsbegrip. Maar 
als het expliciete uitgangspunt van het rapport is dat 
de staat niet meer het centrum is van de verhouding 
tussen burger, staat en samenleving en dater daarom 
een alternatief voor de staat moet zijn, dan ligt de 
kiem van het eventuele misverstand in het rapport 
zelf. De consequenties van de redenering zijn name
lijk dat een sterk publiek domein het politieke cen
trum dat ooit de staat was, moet overnemen en dat 
de overheid een faciliterende en bewakende rol 
moet krijgen. Vervolgens wordt eigenlijk aileen nog 
maar de gedachte van het publiek domein verder 
ontwikkeld en treft men nergens een coherente visie 
op de rol van de staat, bijvoorbeeld als actieve wel
vaartsstaat. Dat de rol van de staat is uitgespeeld, is 
een ernstige misvatting en wat dat betreft biedt de 
'derde weg' een veel concreter en zinvoller idee van 
wat de kleinere, maar sterkere staat is of zou moeten 
zijn. Tenslotte speelt hier het probleem van de de
mocratische controle op 'domeinen', die uit post
moderne netwerken bestaan, waarin niemand meer 
ter verantwoording kan worden geroepen. 

Het rapport is op een ander punt niet radicaal ge
noeg, vooral in de manier waarop het het gelijkheids
ideaal tracht te herformuleren en de wijze waarop 
het een nieuwe visie op de activerende welvaartsstaat 
beschrijft. Zo stelt het rapport dat de groei-fase van 
de welvaartsstaat is afgesloten en dat de fase van cre
atief beheer is aangebroken. Dit uitgangspunt lijkt 
gebaseerd te zijn op een onderschatting van de nood
zaak van een radicale transformatie van de welvaarts
staat. Mijn stelling is dat 'de rode draden' hier te con
servatief en te Hollands is en vasthoudt aan een pas
sieve welvaartsstaat die op termijn te duur en in zijn 
consequenties asociaal is, omdat hij veel te veel men
sen uitsluit van actieve deelname aan de samenleving 
( dit betreft in het bijzonder, maar niet aileen de ar
beidsmarkt). Het politieke probleem op dit moment 
is niet het creatiefbeheer van een welvaartsstaat die 
in principe wei functioneert, maar de noodzakelijke 
omvorming van een welvaartsstaat die niet opgewas-

sen is tegen de bedreigingen en nieuwe uitdagingen 
die het gevolg zijn van de revoluties die zich hebben 
afgespeeld in de internationale economie, de ar
beidsmarkt en de gezinnen. De nieuwe, kennisinten
sieve diensten-economie dreigt nieuwe tegenstellin
gen te creeren of te versterken tussen mensen die 
wei en die niet beschikken over adequate cognitieve 
vaardigheden. De nieuwe gezinsstructuren die in 
toenemende mate afwijken van het kostwinner- ver
zorgers-model, verhogen de kansen op een tweede
ling tussen de gezinnen die wei en die niet in staat zijn 
voldoende inkomen te genereren in de markt. 

Sociale rechtvaardigheid anders gedpnieerd 
De manier waarop de waarde van gelijkheid in het 
rapport opnieuw wordt geformuleerd, is wat deze 
problematiek betreft, niet radicaal genoeg. Terecht 
wijst het rapport het absolute gelijkheidsbegrip, zoals 
het in het beginselprograrnma van 1977 stond, af. 
Daartegenover staat een interpretatie 'die minder na
druk op details legt; waarin een gelijke toegang totes
sentiele hulpbronnen (waaronder sociale zekerheid, 
onderwijs, zorg) minstens zo belangrijk is als het cor
rigeren van het koopkrachtplaatje; en waarin gelijkheid 
op uiteenlopende terreinen niet aan een en hetzelfde 
criterium wordt afgemeten (complexe gelijkheid). 
Aldus wordt het gelijkheidsideaal zo goed mogelijk 
verzoend met het in een individualistische, multicul
turele samenleving zo belangrijke verschil met de ande
ren (p. 4-6) . De hulpbronnengelijkheid moet wei nog 
gecorrigeerd worden door speciale maatregelen voor 
zwakke groepen en door te voorkomen dat de inko
mensongelijkheid al te groot wordt. 

Deze opvatting is nog te zeer gericht op de be
strijding van de ongelijkheid hier en nu en houdt 
mogelijk te weinig rekening met de dynamiek van de 
levenscyclus. Van belang is de herformulering van 
het gelijkheidsideaal en de kern van wat we onder 
een sociaal recht verstaan, waarbij in de ultieme ge
lijkheidstoets niet meer de verdeling van inkomen 
en kansen voor een ieder hier en nu centraal staat, 
maar veleer de levenskansen bezien over de gehele 
levensloop. In de woorden van Esping-Andersen: 
'Homo socialdemocraticus must be convinced that 
we cannot aspire for all kinds of equality at once; that 
some inequalities can be made compatible with 
some equalities ' . '7 Datlijkt op de complexe gelijkheid, 

17 Gasta Esping-Andersen, Social 
Foundations '!fPostindustrial Economies, 

Oxford: Oxford University Press, 
1999, p. 182. 
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maar client radicaler uitgewerkt te worden. Het im
pliceert bijvoorbeeld dat ongeschoolde banen in de 
dienstensector of lage lonen niet per defmitie een 
aantasting van sociale rechten zijn of een bedreiging, 
op voorwaarde dat ze tijdelijk zijn. Het principe van 
sociale rechten moet opnieuw gedefinieerd worden 
in term en van effectieve garanties tegen uitsluiting, 
als het recht op een tweede, derde, vierde, of vijfde 
kans, als een vorm van mobiliteitsgarantie bijvoor
beeld via onderwijs en training, kortom als een 
basisset van effectieve garanties van levenskansen, 
met behoud van een fatsoenlijke, genereuze sociale 
bescherming voor wie geen betaalde arbeid kan ver
richten (vanwege ouderdom, ziekte of handicap, of 
vanwege andere belangrijke verplichtingen in het 
gezin of in de 'civil society'). Sociale rechtvaardif 
heid kan dan ook als volgt gedefinieerd worden 1 

: 

1) een fatsoenlijke baan voor een ieder die kan wer
ken; 2) een adequaat en beschaafd niveau van voor
zieningen voor diegenen die niet (meer) kunnen 
werken; 3) een hoge mate van gelijkheid van kansen; 
4) een beperkte mate van inkomensongelijkheid. In
komensgelijkheid ( een redelijke inkomensverde
ling) is daarbij geen doel op zich, maar blijft wei be
langrijk, omdat deze immers de gelijkheid van kan
sen mede bepaalt en een toets is voor het fatsoenlijke 
karakter van een baan en het beschaafde niveau van 
de sociale voorzieningen. Dit omschrijft in rnijn 
ogen de opvatting van de 'derde weg' en markeert 
het hemelsbrede verschil met het neo-liberalisme. 

KEES VAN KERSBERGEN 

Hoogleraar Politicologie aan de Katholieke Universiteit 

van Nijmegen 

18 Met dank aan Peter Hall. 
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Oude en nieuwe 
' rlSlCO S: 

In het artikel 'Regeren is 
achteruitzien' in de Volks
krant van 2o mei 2ooo stel
len Pieter Hilhorst en Hans 

De ramp in 

Enschede 
risico 's die het product zijn 
van ons eigen, bewust ge
kozen gedrag. Roken bij-

Wansink naar aanleiding 
voorbeeld. Volgens Gid
dens is de verzorgingsstaat 

van de vuurwerkramp in 
Enschede dat het nu te ver
wachten beleid van stren-

ROMKE VAN DER VEEN 
gericht op het omgaan met 
externe risico's . Naarmate 

gere regulering van dergelijke risico's zinloos is. De 
auteurs plaatsen hiervoor de ramp in het kader van 
de theorie van de 'risicomaatschappij' van de Duitse 
socioloog Ulrich Beck. Centraal in Beck's notie van 
de risicomaatschappij staat het idee dat de nevenef
fecten van de instituties van de moderne samenle
ving tegenwoordig zo groot zijn geworden dat zij de 
bedoelde effecten gaan overheersen. Bijvoorbeeld 
de milieurisico's van moderne technologieen als 
kernenergie. Vergelijkbare processen kunnen zich 
ook voordoen bij sociale instituties, denk bijvoor
beeld aan de WAO. Vanwege de dominantie van ne
veneffecten, Beck spreekt over reflexiviteit, neemt 
de beheersbaarheid van risico's af. Waar er in een 
eerste fase van modernisering sprake was van toene
mende mogelijkheden tot beheersing - technolo
gisch, sociaal, politiek- is er in de huidige fase van 
riflexieve moderniserinB juist sprake van afnemende 
mogelijkheden tot beheersing. Dit noopt tot een an
dere politiek, een politiek van bezinning en behoed
zaamheid, niet tot het vertoon van spierballen. 

Beck's ideeen over de risicomaatschappij liggen 
mede ten grondslag aan het zich vormende gedach
tengoed van de derde wea, bijvoorbeeld uitgewerkt 
door Anthony Giddens. Bij Giddens heeft het begrip 
reflexiviteit een andere betekenis dan bij Beck. Re
flexiviteit staat voor het gebruik van kennis in sociaal 
handelen, het maken van bewuste keuzen. Reflexi
viteit staat tegenover traditioneel handelen: het min 
of meer onbewust, ongereflecteerd sociaal hande
len. Toenemende reflexiviteit impliceert volgens 
Giddens dat risico 's steeds vaker een 'intern' karak
ter krijgen. Externe risico's zijn zaken die ons dom
weg overkomen, die we niet kunnen be'invloeden. 
Natuurrampen bijvoorbeeld. Interne risico 's zijn 

risico's een meer intern ka
rakter krijgen, zijn de arrangementen van de verzor
gingsstaat echter minder geschikt om ze te bestrij
den. 

De verleiding is groot om het gedachtengoed van 
de risicomaatschappij los te Iaten op de vuurwer
kramp in Enschede, zoals Hilhorst en Wansink en ook 
anderen hebben gedaan. De vraag is echter of dat te
recht en verstandig is. Laten we om deze vraag te be
antwoorden eerst nader kijken naar het risicobegrip. 

Externe risico's zijn van aile tijden, maar het zijn 
niet de risico's waar de verzorgingsstaat ons tegen 
beschermt. De verzorgingsstaat beschermt juist 
tegen de risico's die het product zijn van het mo
derne samenleven en produceren. Bijvoorbeeld al
lerlei volksgezondheidsarrangementen die bescher
men tegen het risico van ziekten en epidimieen die 
het resultaat zijn van verstedelijking. Of een arbeids
ongeschiktheidsverzekering die beschermt tegen 
het risico van een arbeidsongeval ten gevolge van 
moderne productiemethoden. Dergelijke risico's 
zijn niet extern, maar evenmin intern. Epidemieen 
en arbeidsongevallen zijn het product van mense
lijke instituties - de stad, de fabriek - en in zoverre 
man made. Ze zijn echter niet het product van be
wuste individuele keuzes en evenmin is er sprake van 
een toenemende dominantie van neveneffecten. De 
risico's waar de verzorgingsstaat ons tegen be
schermt zou ik willen typeren als institutionele risi
co's. Institutionele risico's kunnen interne of re
flexieve risico's worden wanneer de keuzes van indi
viduen in toenemende mate van invloed zijn op het 
risico of wanneer neveneffecten gaan domineren. 
Wanneer bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid in 

toenemende mate mede het product wordt van de 
wijze waarop mensen hun Ieven inrichten- bijvoor-
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beeld stress ten gevolge van dubbele belasting - is 
sprake van een verschuiving in de richting van een 
intern of reflexief risico. 

In de moderne samenleving zijn risico's meer en 
meer een mengsel aan het worden van externe, in
stitutionele en reflexieve risico's . De verschuiving in 
de richting van toenemende reflexiviteit is een pro
duct van toenemende keuzevijheid. Emancipatie, 
individualisering en mondialisering zorgen voor een 
verruiming van de keuzevrijheid, ruet aileen voor 
individuen, maar ook voor bijvoorbeeld bedrijven. 
Dit is de betekerus die Giddens toekent aan het be
grip reflexiviteit. Wanneer deze processen vervol
gens resulteren in een sterke toename van nevenef
fecten van bestaande instituties komt Beck's defmi
tie van reflexiviteit in zicht. 

De kern van het risicobegrip van Giddens en 
Beck is onbeheersbaarheid. Dit impliceert volgens 
heiden het onvermogen van de overheid richting te 
geven aan het maatschappelijk verkeer. De overheid 
ontbeert hiervoor de noodzakelijke informatie en is 
niet meer het zenuwcentrum van de samenleving. 
'Co-productie' van beleid is noodzakelijk en 'inter
actief bestuur' onvermijdelijk. De overheid is 
slechts een van de actoren die richting geeft aan de 
maatschappij en is voor het bereiken van haar doelen 
in hoge mate afhankelijk van anderen. 

De analyses van Giddens en Beck zijn zonder 
meer uitdagend maar wanneer onnadenkend toege
past, worden zij als vuurwerk in de handen van kin
deren: het schiet aile kanten op maar slechts bij toe
val de gewenste en het risico van ongevallen is groot. 
Een zorgvuldig gebruik van de notie van de risico
maatschappij vereist allereerst een zorgvuldige ana
lyse van het risico waar we over spreken. Bij een deel 
van de moderne technologische, sociale en econo
mische risico's lijkt het mij verdedigbaar te spreken 
over toenemende reflexiviteit. Maar is - voorzover 
wij nu weten - de vuurwerkramp zoals die zich in 
Enschede heeft voltrokken illustratief voor de risi
co's waarover Giddens en Beck schrijven? Een der-

gelijke stelling lijkt mij onverdedigbaar. De ramp in 
Enschede vertoont vee! meer overeenkomsten met 
de klassieke, oude risico's van de industriele maat
schappij. Risko's die, hoe klein ook, het onvermij
delijke bijproduct zijn van industriele productie
methoden. De geschiedenis he eft ons geleerd dat het 
verstandig en mogelijk is deze risico's te beperken 
en vooraf maatregelen te treffen om de kans dat ze 
zich daadwerkelijk voordoen zo klein mogelijk te 
maken. Regeren blijft dan dus vooruitzien. Met goede 
regelgeving en een nauwgezette implementatie zijn 
deze risico's niet te voorkomen, maar kan de kans op 
ongelukken wel degelijk verkleind worden. 

Het gedachtengoed van de risicomaatschappij 
wordt vuurwerk in de handen van kinderen wanneer 
zij wordt toegepast op risico 's die zich daar ruet voor 
len en. De conclusie dat de overheid vooral haar han
den terug moet trekken en het irutiatief meer moet 
overlaten aan de markt en het eigen irutiatief van 
burgers lijkt mij, toegepast op de ramp in Enschede, 
onverantwoord. 

Het gebeuren in Enschede- wederom: voorzo
ver nu bekend - illustreert voor mij vee! meer de 
keerzijde van de Nederlandse traditie van gedogen 
en onderhandelen. Een traditie die kan leiden tot 
een lankmoedige uitvoering van wet- en regelgeving 
en tot een gebrekkig toezicht. Soms is een dergelijke 
aanpak wellicht verstandig en draagt zij bij aan de 
flexibiliteit en responsiviteit van een bureaucrati
sche uitvoering. In andere gevallen, zoals bijvoor
beeld bij de productie en verwerking van gevaarlijke 
stoffen, is het verstandiger wet- en regelgeving 
stringent toe te passen. Hiermee worden risico's 
ruet tot nul gereduceerd en zijn rampen dus ruet uit
gesloten, maar wordt wel een zekere lankmoedig
heid bij zowel de uitvoerder van de betreffende wet
en regelgeving als bij de mensen die met de gevaar
lijke stoffen werken tegengegaan . 

ROMKE VAN DER VEEN 

Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente 
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Multicultureel burgerschap 
avant-la-lettre 
De betekenis van 

Blijft Europa een Europe des 

patries, of moeten we toch 
op weg naar een United Sta
tes if Europe?' Blijven de lid
staten bestaan als quasi
soevereine politieke eenhe
den of moeten we werken 
aan een Europese Federatie 
met een Europese grand
wet? Het laatste is voorge
steld door de Duitse minis
ter van buitenlandse zaken 
Joschka Fischer in zijn ge
ruchtmakende toespraak 
aan de Berlijnse Humboldt 
Universiteit. 2 Door het 
sinds lange tijd in onbruik 
geraakte f-woord ('federa
tie') weer in de mond te 
nemen heeft Fischer de 

Karl Renner voor 

actuele Europese 

dilemma's 

eigenheid en waken over 
onze quasi-soevereiniteit. 
Zie hier het dilemma van de 
Europese integratie. 

Toch moet het mogelijk 
zijn dit dilemma te overstij
gen en een model te vinden 
dat zowel ruimte biedt aan 
politieke en econornische 
eenheid als aan culturele 
verscheidenheid. Een inte
ressant vertrekpunt voor 
zo 'n zoektocht is het model 
van 'organisch federalisme' 
van de Oostenrijkse soci
aal-democraat Dr. Karl 
Renner (I 870- I 950 ). 

MAARTEN VINK 

handschoen opgenomen 
om het gevecht aan te gaan 
met de wijdverbreide Eu
rosclerose. Hij reageert 

In dit artikel zal eerst worden inaeaaan op de 

historische context waarin de Oostenrijkse 

sociaal-democraat Karl Renner destijds zijn 
intearatiemodel voor de veelvolkerenstaat 

Oostenrijk-Honaarije jormuleerde, vervolaens op 
het model ze!f, en tenslotte zal worden 

aanaeaeven wat de actuele betekenis van Renners 

model kan zijn voor het proces van Europese 

Karl Renner 

Karl Renner was tijdens de 
eerste helft van de twintig
ste eeuw een van de lei
dende figuren binnen de 
Oostenrijkse sociaal-de

intearatie. 

hiermee ook indirect op Comrnissievoorzitter Pro
di's klacht dat de Europese !eiders een gebrek aan 
visie vertonen. 

Het dilemma van het proces van Europese inte
gratie is al jaren hetzelfde. Het is economisch beter 
om in Europa een aantal zaken gezamenlijk te rege
len. Sam en staan we sterker tegenover de Verenigde 
Staten en Japan. Bovendien zijn allerhande grenzen, 
verschillende maatstaven en monopolies erg ineffi
cient. Dus moeten de grenzen open, de regels har
moniseren en de markten liberaliseren. Verder mag 
niet vergeten worden dat het voorkomen van 
(Frans-Duitse) oorlog altijd een belangrijke legiti
matie is geweest voor de vergaande economische sa
menwerking in Europa. Maar als we alles integre
ren, waar blijft dan onze eigen identiteit, onze taal, 
onze tolerantie en ons pragmatisme? In een Euro
pese meltina pot is de Nederlandse cultuur gedoemd 
te verdwijnen. Dus moeten we vasthouden aan onze 

mocratische Arbeiderspartij. Hij behoort sam en 
met onder meer Max Adler, Otto Bauer en Rudolf 
Hilferding tot de zogenaamde 'austromarxisten'. 
De geboorte van het austromarxisme kan gedateerd 
worden in het jaar I 904 toen Adler en Hilferding 
hun eerste Marx-Studien publiceerden. Later diende 
vooral het tijdschrift Der Kampf als spreekbuis voor 
de austromarxisten en werd het een van de leidende 
periodieken binnen het Europees socialisme. 3 

Renner was een man van verzoening en verper
soonlijkte het principiele zoeken naar het midden, 
dat kenmerkend is voor de austromarxistische 
school. Hij trachtte bruggen te bouwen tussen de 
orthodoxe en revisionistische kampen binnen zijn 
partij, tussen conservatieven, liberalen en radicalen 
in Oostenrijk, en tussen de verschillende culturele 
groepen (de 'nationaliteiten ')in de Oostenrijkse so
ciaal-democratische beweging. Zijn verzoenende 
houding maakte Karl Renner geschikt voor het lei-
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derschap van zijn partij, van zijn fractie in het parle
ment, en van de nieuwe republiek Oostenrijk die 
ontstond na d~ Eerste Wereldoorlog. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd Renner door de nazi's 
opgesloten, maar na de oorlog werd hij de eerste 
president van de Tweede Republiek. Hij leidde het 
Oostenrijkse volk, dat na de Eerste Wereldoorlog 
overbleef in de kleine rompstaat en vertwijfeld op 
zoek ging naar een identiteit, naar een nieuwe toe
komst. Dit kan gezien worden als de tragiek van 
Renners Ieven: hij die altijd gevochten had tegen na
tionalisme en de nationale staat werd de bouwer van 
de nieuwe Oostenrijkse natie. 

Karl Renner is niet zozeer bekend geworden 
door zijn politieke loopbaan als wei door zijn theo
retische geschriften over de sociale functies van het 
recht. Hij heeft geschreven over vele onderwerpen, 
maar was toch altijd het meest geboeid door de zo
genaamde 'nationaliteitenkwestie'. Renner heeft 
een interessant model ontworpen om de toenmalige 
Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie te her
vormen tot een 'nationaliteitenbondsstaat'. 

Nationaliteitenkwestie 

De nationaliteitenkwestie was in Oostenrijk-Hong
arije rond I 900 het belangrijkste maatschappelijke 
vraagstuk. Het was een conflict waarin grofweg 
twee kampen tegenover elkaar stonden. Ten eerste 
was er het kamp van het Huis Habsburg dat onder 
aanvoering van Keizer Frans Jozef de politieke een
heid van de keizerlijk-koninklijke gebieden na
streefde. Dit kamp was reactionair omdat het vooral 
streed tenen het uiteenvallen van de dubbelmonar
chie. In dit kamp bevond zich ook de feodale land
adel die zich beriep op eeuwenoude privileges ten 
opzichte van 'kroonlanden' zoals Bohemen, Mora
vie, Galicie, de Boekovina en Dalmatie . 

Tegenover de Habsburgers en de landadel ston
den de groepen die zich beriepen op eigen taal, 
godsdienst, gewoontes en gebruiken, kortom op 
hun culturele eigenheid. Deze 'naties' of 'nationali
teiten' roerden zich vanaf het einde van de acht
tiende eeuw in toenemende mate op het politieke 
toneel en streden voor 'nationale vrijheid'. In het 

revolutionaire jaar 1 848 werd er met name fel ge
streden in Praag en Boedapest door de Tsjechen en 
Hongaren die a! een sterk ontwikkelde nationale be
weging hadden gevormd. Deze opstanden werden 
echter de kop ingedrukt, o.a. met behulp van tsaris
tische troepen. In I 867 kregen alleen de Hongaren 
door de Ausnleich formeel een autonome positie in 
de monarchie, die vanaf toen een dubbelmonarchie 
heette. 

De politieke eenheid van Oostenrijk-Hongarije 
stoelde vooral op een staatsraison dat krampachtig in 
Ieven werd gehouden door een Habsburgse machts
politiek. Soms werden de teugels vanuit Wenen aan
getrokken, zoals ten tijde van de centralisatie-poli
tiek van Jozefii aan het eind van de achttiende eeuw. 
Soms ook liet men de teugels wat vieren, zoals toen 
Frans Jozef in I 849 een nieuwe grondwet goed
keurde, of toen hij in I 867 met de Hongaren het be
kende comprornis sloot. 

Het probleem was dat er niet een Oostenrijks
Hongaars volk hestand, maar eerder een verzame
ling van onderdanen van de in de Rijksraad verte
genwoordigde koninkrijken en gebieden van de 
Oostenrijk-Hongaarse dubbelmonarchie. Robert 
Musil heeft het zonderlinge keizerlijk-koninklijke 
(k.k.) karakter van dit Oostenrijk-Hongaarse staats
gevoel treffend uitgedrukt door de dubbelmonar
chie in zijn roman Der Mann ohne Einenschciften het 
koosnaampje Kakanie te geven. 

De Habsburgers had den zich vroeger nog beroe
pen op de strijd tegen de Turken, op de Contrare
formatie en later op de dreiging van het tsaristische 
Rusland om hun Hausmacht te legitimeren. In I ,5"26 

en I 68 3 stonden de Turken bijvoorbeeld nog aan de 
poorten van Wenen. Hoewel in de Eerste Balkan
oorlog (1912-19I3) door Griekenland, Bulgarije, 
Servie en Montenegro het Turkse Rijk in Europa pas 
werkelijk werd g.ereduceerd tot een klein gebied 
random Constantinopol, was door de Turken a! in 
de Vrede van Passarowitz (I 7 I 8) de heerschappij 
van de Habsburgers erkend in het grootste dee! van 
het Hongaarse koninkrijk. De vrees voor het tsaris
tische expansionisme was zeker voor de Tsjechische 
nationale beweging lange tijd een reden geweest om 

1 • Met dank aan Koen Koch en Hans 
Vollaard voor hun commentaar op 
eerdere versies van dit artikel. 

Universitat in Berlin, 1 2 mei 2ooo, 

http: //www.auswaertigesamt.de 
In het Engels is een bundeling 
uitgegeven van een aantal centrale 
teksten van o.a. Adler, Bauer, en 
Renner door Tom Bottomore and 
Patrick Goode, eds, Austro-Marxism, 
Oxford: Clarendon Press, 197 8. 

2. Joschka Fischer, 'Yom Staaten
verbund zur Foderation - Gedanken 
iiber die Finalitat der europaischen 
Integration', Rede aan de Humboldt-

3. Over de geschiedenis van de 
austromarxisten is de meest uitgebreide 
studie Norbert Leser, Zwischen 
Riformismus und Bolschewismus, Wien: 
Hermann Bohlaus Nachf, 198} . 
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te streven naar autonomie binnen het Habsburgse 
rijk. Deze vrees verdween echter grotendeels door 
de revolutie in Rusland van I 90s. Toen tenslotte ook 
God Kakanie het krediet ontnam, om met de post
modernist Musil te spreken, kon de dubbelmonar
chie zich opmaken voor een radicalisering van dena
tionaliteitenkwestie. 

De Eerste Wereldoorlog vormde voor de natio
nale bewegingen een window tf opportunity doordat 
de dubbelmonarchie zich nogal overmoedig in een 
oorlog had gestort die voor haar noodlottig verliep. 
Het principe van 'zelfbeschikkingsrecht' voor de 
volkeren van de ten ondergaande dubbelmonarchie 
werd echter pas door Woodrow Wilson in een toe
spraak van I I februari I 9 I 8 tot officiele doctrine 
van de naoorlogse internationale politiek verheven. 
Tot dat moment waren oplossingen veelal beperkt 
gebleven tot meer autonomie en decentralisatie bin
nen de Habsburgse staat. Zelfs Thomas Masaryk, de 
politiek Ieider van de Tsjechische nationale bewe
ging, bleef naar buiten toe lange tijd vasthouden aan 
een politieke binding met de Habsburgers, hoewel 
hij volgens zijn biograaf a! rond I 900 tot de conclu
sie was gekomen dat voor elk volk, en daarmee ook 
voor de Tsjechen, een soevereine staat het meest 
aantrekkelijke doel was.4 

Schulte Nordholt, de biograaf van Wilson, 
merkt op dat de Amerikaanse president wel enigs
zins nai:ef was in zijn verkondiging van het principe 
van zelfbeschikkingsrecht: 'Maar Wilson leek niet te 
!etten op de bittere werkelijkheid van het verleden. 
Hij geloofde in de toekomst. Het hele probleem van 
het nationalisme kende hij niet, de Europese span
ningen begreep hij niet ( ... ) en argeloos legde hij 
dan ook de klemtoon op de nationale zelfbeschik
king zonder het dilemma te onderkennen dat dat 
eerder tot botsing dan tot verbroedering zou kun
nen leiden.' r; 

Dit dilemma had als belangrijkste oorsprong dat 
de territoriale vermenging van de volkeren in Mid
den- en Oost-Europa het onmogelijk maakte natio
nale claims op een bepaald grondgebied te honore
ren. Zo was bijvoorbeeld in 19 I o slechts iets meer 
dan de helft van de bevolking van Hongarije daad
werkelijk Hongaar; er leefden grate groepen Duit
sers, Slowaken, en Roemenen, en verder nog klei
nere groepen Roethenen, Serviers en Kroaten. De 

4 · Roman Szporluk, The Political Thouaht 
'![Thomas G. Masaryk, New York: 
Columbia University Press, I 98 I, p. I 24. 

verdeling van het grondgebied na de oorlog werd 
nog bemoeilijkt doordat ook rekening gehouden 
moest worden met historische en geografische 
grenzen, met strategische belangen en met econo
mische leefbaarheid. Het resultaat, vastgelegd in de 
Parijse vredesverdragen, was een opdeling van de 
monarchie in de soevereine staten Oostenrijk, Tsje
choslowakije, Polen, Hongarije, Roemenie en Joeg
oslavie. Deze nieuwbakken staten hadden echter 
allen grate groepen nationale minderheden binnen 
hun grenzen. Zo'n H procent van de bevolking van 
Tsjechoslowakije was noch Tsjech noch Slowaak; 
zo'n 30 procent van de bevolking van Roemenie 
geen Roemeen; en eveneens zo' n 3 o pro cent van de 
bevolking van Polen geen Pool. Deze minderheden 
waren weliswaar bevrijd van de Habsburgse domi
nantie, maar waar zij voorheen met de andere natio
naliteiten in relatieve vrijheid leefden onder een ge
zamenlijke overheerser, werden zij nu opgeofferd 
aan de willekeur van een nieuwe overheerser. 

A ustromarxisme 
Het lnterbellum is zo interessant vanwege de her
vormingsvoorstellen die van verschillende kanten 
zijn gedaan. Een aparte plaats in de geschiedenisboe
ken hebben de Oostenrijkse sociaal-democraten ge
kregen. De austromarxisten streefden het behoud 
na van Oostenrijk-Hongarije als politieke en econo
mische eenheid, zij het in de gedemocratiseerde 
vorm van een 'nationaliteitenbondsstaat'. De natio
nale bewegingen binnen de monarchie kregen hier
mee steun vanuit onverwachte hoek. 

Deze steun was onverwacht omdat het conflict 
tussen culturele groepen door Karl Marx en Fried
rich Engels wel onderkend werd, maar volgens hen 
van secundair belang was. Nationalisme wordt in het 
orthodoxe marxisme van het Communistisch Manifest 
gezien als een historische stap in de bestendiging van 
de kapitalistische ordening van de maatschappij. Het 
is als ideologie een deel van de kapitalistische boven
bouw en dus zal ook het 'nationale' conflict uitein
delijk vervagen door de allesoverheersende invloed 
van het primaire sociale conflict: de klassenstrijd. 

Vooral bij Engels valt een sociaal-darwinistische 
visie op de ontwikkelingsgeschiedenis van volken 
waar te nemen: aileen de sterkste 'naties' overleven 
en aileen zij hebben daarom een recht van bestaan. 

r;. J. W Schulte Nordholt, Woordrow 
Wilson - Een !even voor de wereldvrede, 
Amsterdam: Meulenhoff, I990 , p. 264. 
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Vanuit dit gezichtspunt wordt de marxistische visie 
op nationalisme ook wei als 'great nation chauvi
nism' omschrev~n. 6 Engels bestempelt in 1849 de 
Tsjechen zelfs tot 'volkerenafval' omdat zij onder 
Ieiding van de nationalist Palac!cY de strijd van de 
Hongaren voor het uiteen doen vallen van de mo
narchie in de weg zouden staanJ Pahic!cY bepleitte 
het voortbestaan van de Donaumonarchie die hij 
wilde hervormen in een federatie van 'naties'. Zijn 

in 19 1 2 nog een bezoek aan Wen en had gebracht om 
de ideeen van zijn Oostenrijkse kameraden over de 
nationaliteitenkwestie te bestuderen - hen zelfs als 
'fellow travelers van de bourgeoisie.'9 

De Oostenrijkse sociaal-democratische Arbei
derspartij was sinds de partijdag in Hainfeld van 
1897 officieel een 'internationale' partij van zowel 
Duitse als Tsjechische, Sloveense en Italiaanse soda
listen uit het Oostenrijkse dee! van Oostenrijk

volk moest schipperen tus
sen de pan-germanistische 
dreiging enerzijds en de 
dreiging van het Russische 
absolutisme anderzijds. 
Aan hem wordt dan ook de 
uitspraak toegeschreven 
dat als het Oostenrijkse rijk 
niet had bestaan, het nood
zakelijk was geweest dit te 
creeren. 

Om deze 'persoonlijke nationaal

culturele autonomie' te verwezenlijken 

wil Renner een dubbel netwerk over 

Hongarije. Op het partij
congres in Brno van 1899 
kwam men tot een geza
menlijk programma dat 
een oplossing moest bieden 
voor de nationaliteiten
kwestie. I 

0 Gesteld werd 
dat de monarchie her
vormd moest worden tot 
een 'democratische natio
naliteitenbondsstaat.' In dit 

de staat trekken: een netwerk van 

politiek-economische relaties en 

een netwerk van nationaal-culturele 

relaties. 

Kenmerkend voor de 
austromarxistische positie ten opzichte van nationa
lisme is de studie Die Nationalitiiterifraae und die So

zialdemokratie waarin Otto Bauer zich afzet tegen de 
gedachte dat de zogenaamde 'naties zonder geschie
denis' anti-revolutionair zouden zijn. 8 Het zijn juist 
de kleine volkeren van de Donaumonarchie, zo re
deneert Bauer, die de onderdrukking - en dus het 
proletariaat - in Oostenrijk-Hongarije symbolise
ren. 

De Oostenrijkse volgelingen van Marx en Engels 
hadden een meer genuanceerde visie op nationa
lisme en hoopten op een vreedzame oplossing van de 
nationaliteitenkwestie. In het algemeen waren de 
austromarxisten minder revolutionair dan hun ideo
logische leermeesters en wezen zij een geweldda
dige omverwerping van de bestaande orde van de 
hand. Het algemeen stemrecht zag men als het be
langrijkste middel om de politieke macht over te 
nemen. Ook werd door lezingen vee! aan 'Arbeiter
bildung' gedaan. Door deze gematigde houding ver
vreemdden de austromarxisten zich van het klas
sieke marxisme, evenals van de bolsjewistische re
volutie in Rusland . In 1 9 1 3 bestempelde Stalin - die 

nationaliteitenprogramma 
is al de invloed te zien van Staat und Nation, het eer
ste en meest bekende boek van Karl Renner dat hij in 
hetzelfde jaar gepubliceerd had onder het pseudo
niem 'Synopticus' . Hij zocht deze anonimiteit 
omdat hij werkte in het parlementsarchief te Wen en 
en als rijksambtenaar niet politiek actief mocht zijn. 
Later publiceerde hij ook onder de naam Rudolf 
Springer enkele boeken en artikelen. 

Oraanisch jederalisme 

De kern van Renners theoretische raamwerk is de 
verwerping van het idee van de natiestaat. Volgens 
Renner heeft het begrip 'natie' door de Franse Re
volutie zijn betekenis gekregen als drager van volks
soevereiniteit. Hij verwerpt echter dit idee waarin 
vrijheid voor een volk bij uitstek bestaat uit het heb
ben van een eigen staat . Hij wijst er op dat 'het grote 
misverstand dat nationalisme op zijn schuldconto te 
boeken heeft het ophitsen is van nationale rivaliteit 
tot onverzoenlijke vijandelijkheid.' I I 

Renner beargumenteert dat mensen samenleven 
omdat zij bescherming zoeken tegen de onzekerhe
den van een individueel bestaan. Door deze lotsver-

6. Roman Szporluk, Communism and 
Nationalism, Oxford: Oxford University 
Press, I988, p. I7I. 
7. Friedrich Engels, 'Der Magyarischen 
Kampf', in Karl Marx/ Friedrich 

8. Eerste druk I 907. De tweede druk is 
uitgegeven als dee! van de Marx-Studien, 
Wien: Verlag der Wiener Volksbuch
handlung, I924 . 

Io. Vergelijk Hans Mommsen, Die 
Sozialdemokratie und die Nationalitiiten

Jraoe im Habsburoischen Vielvolkerstaat, 
Wien: Europa Verlag, I96J. 

Engels, Werke, Berlin: Dietz Verlag, 
I97S , Band 6, pp. I65-I76. 

9· Zie WM. Johnston, The Austrian 
Mind, Berkeley: University of California 
Press, I983, p. 99· 

I I . Karl Renner, Oesterreichs Erneueruno, 
Wien: Verlag der Wiener Volksbuch
handlung Ignaz Brand & Co., I 9 I 6, p. 5 
(citaat mijn vertaling - MY). 
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bondenheid ontwikkelen gemeenschappen een col
lectieve identiteit en een eigen cultuur. Deze cultu
rele eigenheid is men in de loop der tijd als 'natie' 
gaan omschrijven. Nationaliteit is in Renners ogen 
echter niet primair territoriaal van aard, want 'je 
verliest het niet als je het gebied verlaat en je ver
krijgt het niet als je het gebied betreedt of enige 
honderden hectaren daarvan erft.' I 2 

Het is mogelijk om dit gezamenlijke belang van 
mensen die tot een volk zijn geworden te verwerke
lijken in een 'nationale' staat, erkent Renner, maar 
dit is geen noodzaak. Integendeel, het is bijvoor
beeld lange tijd in het belang geweest van de volke
ren die leefden in de Habsburgse monarchie om zich 
te verenigen tegen een gezamenlijke vijand. Renner 
erkent ook dat staten een onmisbare functie hebben 
in de juridische organisatie van de samenleving en 
van de economie als onderdeel daarvan. Met het 
handhaven van het burgerlijk recht garandeert de 
staat de aansprakelijkheid van rechtspersonen. Zo 
ontstaat het vertrouwen dat nodig is, wil een econo
mie kunnen functioneren. Renner wijst echter tege
lijk op een fenomeen dat zich tegenwoordig nog in 
het middelpunt van de belangstelling bevindt: de in
ternationalisering van de economie. Zo stelt hij: 
'Die Wirtschaftsspharen wei ten sich standig aus und 
die staatliche Gliederung der Welt folgt ihnen. Es ist 
fiir isolierte, unabhangige Kleinstaaten, die verbin
dungslos nebeneinander bestehen wollen, kein 
Raum mehr.' I 3 

Kortom, volgens Renner moeten naties wei een 
zekere autonomie genieten- zij zijn immers een his
torisch gegroeide gemeenschap met een zekere lots
verbondenheid - maar geen statelijke soevereini
teit. Het verschil is dat zelfbestuur beperkt moet 
worden tot culturele zaken als onderwijs en religie, 
terwijl zaken als handel, recht en buitenlandse poli
tiek toekomen aan een soeverein die hoven de ver
schillende bevolkingsgroepen staat. Deze nationaal
culturele autonomie client gepaard te gaan met een 
'democratisering' van nationaliteit. Individuele vrij
heid is immers niet aileen in politiek-economische 
maar ook in culturele zin belangrijk, met name in 
gebieden waar verschillende bevolkingsgroepen 
door elkaar Ieven. Elke individuele burger moet dus 
het recht hebben om te bepalen bij welke culturele 
groep hij wil horen en dit kenbaar te maken door een 

'nationaliteitsverklaring'. Nationaal zelfbestuur im
pliceert vervolgens dat aileen mens en die ingeschre
ven staan in het kiesregister als behorende tot een 
bepaalde 'nationaliteit', kunnen meebeslissen over 
hun eigen culturele aangelegenheden. I4 

Ze!Jbestuur in nationale districten 
Om deze 'persoonlijke nationaal-culturele autono
mie' te verwezenlijken wil Renner een dubbel net
werk over de staat trekken: een netwerk van poli
tiek-economische relaties en een netwerk van natio
naal-culturele relaties. Ten eerste vormen de ver
schillende culturele groepen, de 'naties', een 'natio
naliteitenbondsstaat'. Op federaal niveau zijn de 
burgers van aile 'nationaliteiten' gelijk en genieten 
zij dezelfde politiek-economische rechten. Via een 
representatieve democratie kunnen zij de politieke 
I eiders kiezen en verantwoordelijk houden voor het 
door hen gevoerde beleid. Ten tweede genieten de 
culturele groepen met betrekking tot nationaal-cul
turele aangelegenheden zoals onderwijs en religie 
echter speciale minderhedenrechten en een zekere 
autonomie. Het federalisme wordt zo 'organisch' 
doordat de historisch gegroeide gemeenschappen 
hun culturele eigenheid blijven behouden. 

Zelfbestuur ziet Renner tot uiting komen in zo
genaamde 'nationale districten'. Deze nationale dis
tricten zijn de spil van Renners model omdat zij een 
dubbele functie vervullen: zij zijn het orgaan voor 
zowel gedecentraliseerd staatsbeheer als voor natio
naal, d. w.z. cultureel zelfbestuur. Op deze wijze 
kunnen culturele groepen min of meer hun eigen 
boontjes doppen, maar blijven zij altijd onderge
schikt aan het statelijk gezag. Dit laatste was zeker 
van groot belang gezien het feit dat culturele groe
pen in Oostenrijk-Hongarije vaak al eeuwenlang 
door elkaar leefden. De staat moet daarom in Ren
ners model niet aileen zaken als defensie en buiten
landse politiek regelen, maar ook garant staan voor 
de bescherming van de culturele minderheden. 

Bij de institutionalisering van democratie op fe
deraal niveau grijpt Renner terug op de verhouding 
tussen de Amerikaanse staten en de federale over
heid. Hij wil dit model toepassen op Oostenrijk
Hongarije met als fundamentele vernieuwing de 
toekenning van een dubbele identiteit aan de burger, 
namelijk die van staatsburger en die van 'natie-ge-

I 2. Karl Renner, Das Selbstbestimmunas
recht der Nationen, Leipzig/Wien: Franz 
Deuticke, Erster Teil 'Nation und Staat', 

I9I8, p. 74 (citaat mijn vertaling - MY). 
'3. Renner, Oesterreichs Erneuerun9, P·B. 
I 4· Rudolf Springer (pseudoniem van 

Karl Renner), Der Kampf der Oesterreichi
schen Nationen urn den Staat, Leipzig und 
Wien: Franz Deuticke, I9o2, pp. I8o-I98. 
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noot'. De nadruk op de politieke erkenning van cul
turele diversiteit tezamen met de differentiering van 
burgerschap ma)<en dat Renner gezien kan worden 
als een soort multiculturalist avant la lettre. 

Actuele betekenis 

Zoals gezegd is Karl Renners levensloop enigszins 
tragisch te noemen omdat zijn hervormingsplannen 
niet konden aarden in het politieke klimaat waarin 
hij deze te berde bracht. Hij was zijn tijd vooruit, 
zou men kurmen zeggen. Renner kwam niet aan het 
hoofd te staan van een grote federale staat die de 

zou kunnen bieden voor multi -etnische gebieden op 
de Balkan omdat het de enige vreedzame oplossing is 
die voor aile partijen enigszins acceptabel zou moe
ten zijn, is de kans op een geslaagde invoering klein. 
Ook nu is er bijvoorbeeld in Kosovo weer een situ
atie gecreeerd waarin de Albanezen inmiddels zo'n 
dominante groep zijn dat niets minder geaccepteerd 
wordt dan nationale zelfbeschikking in een eigen 
staat (of aansluiting bij het cultured verwante Alba
nie). Het maakt niet meer uit of de Serviers wiilen 
samenwerken of niet, de Albanezen zuilen uitslui
tend streven naar de desintegratie van de Federale 

Republiek Joegoslavie. geest van kosmopolitisme 
uitademde, maar werd na 
de Eerste Wereldoorlog 
minister-president van het 
kleine Oostenrijk. Renner 
zag de gevaren van de doc
trine van het nationaal zelf
beschikkingsrecht z6 goed 
dathij steeds maar bleefha
meren op hervormingen. 
Hij heeft de mogelijkheden 
om multicultureel burger
schap te verwezenlijken 
echter overschat. De Habs

Dus terwijl Renners organisch 

jederalisme wellicht een rationele 

uitkomst zou kunnen bieden voor 

multi-etnische gebieden op de Balkan 

Renner's model een uitwen 

voor de EU? 

De Europese Unie lijkt 
daarentegen een betere 
voedingsbodem te bieden 
voor een actuele toepassing 
van Renners model van or
ganisch federalisme. Het 
proces van Europese inte
gratie staat namelijk diame
traal tegenover de desinte
gratie van de Donaumonar

omdat het de enige vreedzame 

oplossing is die voor alle partijen 

enigszins acceptabel zou moeten 

zijn, is de kans op een geslaagde 

invoering klein. 

burgse politieke cultuur was kennelijk zo conserva
tief en vijandig tegenover vergaande institutionele 
verandering, dat hervorming onmogelijk bleek. Bo
vendien kwam bij de !eiders van sommige nationale 
bewegingen - ik heb eerder gewezen op het voor
beeld van de Tsjechen- het ideaal van nationale zelf
beschikking in een eigen staat steeds helderder op 
het netvlies te staan. 

Er zijn dus enige voorwaarden waaraan een poli
tieke situatie moet voldoen wil het geschikt zijn voor 
invoering van een multicultureel burgerschap a la 
Renner. Het is in feite een Prisoner's Dilemma waaraan 
aileen te ontsnappen valt als politieke integratie 
(cooperatie) voor aile partijen een betere uitkomst 
betekent dan desintegratie (non-cooperatie). Is dat 
niet het geval dan dreigt een sub-optimale uitkomst, 
wat al snel onderdrulk:king van minderheden of zelfs 
oorlog kan betekenen. Dus terwijl Renners orga
nisch federalisme weilicht een rationele uitkomst 

chie en Joegoslavie. Het is om deze reden dat ik wil 
eindigen met een toepassing van Renners model van 
multicultureel burgerschap op het dilemma van Eu
ropese eenwording zoals ik dat aan het begin heb ge
schetst. 

Joseph Weiler heeft het kernprobleem van het 
proces van Europese integratie treffend samengevat 
in de vraag of 'de nieuwe kleren wei een keizer heb
ben?' I 5 De E u reguleert steeds meer aspecten van 
ons dagelijks Ieven. Sinds de inwerkingtreding van 
de EMU is zelfs een van de drie traditioneJe pijJers 
van nationale soevereiniteit - het muntrecht - over
gedragen van het nationale aan het Europese niveau. 
Ook moet het belang niet onderschat worden van 
het feit dat Europees recht voorrang heeft hoven na
tionaal recht en dat dit Europese recht direct toepas
baar is in de nationale rechtszaal. De E u is dan ook 
zeker geen keizer zonder kleren . Het probleem 
moet dus, analoog aan Weiler, veeleer andersom ge-

I5. J.H.H. Weiler, 'Europe after Maas
tricht: Do the new clothes have an 
emperor?', Harvard jean Monnet Workin9 
Paper, nr. I 2, I995, http: / / www.law. 
harvard. edu/ programs/ JeanMonnet/ 
papers/95 / 95I 2ind.html. 
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formuleerd worden: er zijn wel kleren, maar waar is gezaghebbende Europese Hof van Justitie garande-

I de keizer? ren dat de lidstaten ondanks de vergaande federalise-
Spreekwoordelijk gezien leidt het ontbreken van ring hun eigenheid ten dele kunnen behouden. 

een keizer tot ondoorzichtige besluitvorrning door- · Bij de institutionalisering van democratie op fe -
I dat besluiten genomen worden op niveaus waar de deraal niveau is naar analogie van Renners model de 

burger geen zicht op heeft. Afspraken door Euro- instelling van een Senaat als T weede Kamer van het 
pese regeringsleiders, of door hun ambtelijke verte- Europees Parlement van essentieel belang. Beide 
genwoordigers, kunnen zo ontsnappen aan de con- soorten burgerschap, Europees en nationaal, poli-
trole van zowel de nationale parlementen als van het tiek-economisch en cultured, moeten immers ver-
Europees Parlement. In een Europese Federatie met tegenwoordigd worden. In zo'n Senaat kunnen bij-

I 
een parlement en een regering die daadwerkelijk voorbeeld, net zoals het geval was met de leden van 
wetgevende en uitvoerende macht uitoefenen, zo het Europees Parlement tot 1979, nationale parle-
merkt ook Joschka Fischer op in zijn Berlijnse rede, mentariers met een dubbelmandaat zitten. Een an-

I 
kan deze democratische controle beter functione- dere mogelijkheid is dat de senatoren getrapt geko-
ren. Er is dan immers een 'keizer', bijvoorbeeld in zen worden via het nationale parlement, zoals bij ons 
de vorm van een gekozen Europese Commissie die de Eerste Kamerleden getrapt gekozen worden via 
functioneert als Europese regering en die verant- de Provinciale Staten. Ook directe verkiezing van de 
woording af moet leggen aan het Europees Parle- senatoren volgens het model van de Amerikaanse 
ment. Het probleem van een dergelijke federalise- Senaat of de Duitse Bondsraad, zoals voorgesteld 
ring is echter dat de lidstaten eenheden zijn met hun door Fischer, zijn opties die niet op voorhand uitge-
eigen volk, cultuur, taal en geschiedenis, die niet sloten kunnen worden. 
zomaar opgeheven kunnen en mogen worden. 

De enige manier om deze twee polen van poli- Ik heb in het voorgaande betoogd dat Karl Renner 
tiek-economische samenwerking en culturele eigen- om verschillende redenen gezien kan worden als een 
heid met elkaar te verzoenen is door de lidstaten op vertegenwoordiger van wat men multiculturalisme 
te vatten als Renners nationale districten . Hiervoor avant-la-lettre zou kunnen noemen. Opvallend is 
is het belangrijk dat in een nieuwe Europese grond- vooral de denkkracht en de vooruitziende blik die te 
wet nadere invulling wordt gegeven aan het 'subsi- vinden zijn in de geschriften van de Oostenrijkse so-

:I 
diariteitbeginsel' zoals dat nu al in het E G-verdrag is ciaal-democraat. Oat wordt het beste gei'llustreerd 
te vinden. Het optreden van de Europese Federatie door zijn ethisch geladen opvatting dat politiek-eco-

: ~ mag dus niet verder gaan dan expliciet is aangegeven nornische eenheid samen moet gaan met culturele 

i ~~ 
in de grondwet of dan nodig is om de doelstellingen diversiteit. Een overtuiging die, zo is hier betoogd, 
van zo'n grondwet te verwezenlijken. Zo moet vast- relevantie kan hebben voor een Europese toekomst 

f ~ gelegd worden dat culturele zaken als onderwijs en in 'eenheid en verscheidenheid' . 
religie (en daarmee samenhangende ethische vraag-
stukken) op nationaal niveau door het nationale par- MAARTEN VINK 

lement geregeld worden. Een duidelijke afbakening Als Assistent In OpleidinB verbonden aan het 
van competenties kan aldus tezamen met het nu al departement Politicoloaie van de Universiteit Leiden 
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Hoe misvattingen 
een monster baarden: 

De zogenaamde War on 

Drugs is niet van vandaag of 
gisteren. Hij werd in I968 
aangekondigd door Richard 
Nixon, kort voor diens aan-

honderd jaar 
drugsbestrijding 

begonnen blanke arbeiders 
deze collega's als onge
wenste concurrenten te 
zien. In racistisch ge-
kleurde termen werden de 

treden als Amerikaans pre
sident. In I 9 8 I hernieuwde 
Ronald Reagan de oorlog 
op voile kracht en sindsdien 
bulderen de kanonnen met 
het jaar aileen maar luider. 
Meer dan dertig jaar is al 
een respectabele periode. 
Maar veel van de wettelijke 
verboden op drugs stam
men al van het begin van de 

ERIK VAN REE 
Chinezen vaak verantwoor
delijk gesteld voor als on
gewenst ervaren verschijn
selen zoals prostitutie en 
gokken. In dit veranderde 
klimaat werd opium geher
waardeerd van een cultuur
gebonden roesrniddel tot 
het tijdverdrijf van een on
derwereld van hoeren, 
gokkers en vreemdelingen. 

Hier wordt de balans opgemaakt van honderd 
jaar drugsbestrijding waarbij het middel erger 

blijkt dan de kwaal. In de Verenigde Staten heift 

deze bestrijding onder meer geleid tot een 

aantal totalitair aandoende nevendfecten. 

De vraag doemt op ifhet in Nederland oak zo'n 

vaart zallopen. 

twintigste eeuw. We mogen dan ook niet van een epi
sode van bestrijding van drugs spreken, maar eerder 
van een historisch tijdperk. Gezien de hardnekkig
heid van het fenomeen en de grote betekenis ervan 
voor de internationale gemeenschap is er reden ge
noeg om ons af te vragen uit welke motieven de 
drugsbestrijding destijds is ontstaan, door welke zij 
in stand wordt gehouden, en waar zij op uit dreigt te 
!open. 

Een historische terugblik: het medische model 

De geschiedenis van veel thans gebruikte drugs gaat 
lang terug. Opium, gewonnen uit de papaver somni
Jerum, is al duizenden jaren bekend als pijnstiller. Na 
de zeventiende eeuw werd het roken van opium als 
genotmiddel dat een droomachtige roes opwekt 
populair in China. De regering verbood dit type ge
bruik, maar was niet bij machte het verbod te effec
tueren. Vanafhet midden van de negentiende eeuw 
emigreerden miljoenen 'koelies', eerst naar Zuid
Oost Azie, en daarna naar Australie, de Verenigde 
Staten en elders. De gewoonte van het opium 'schui
ven' reisde mee. 

Aanvankelijk waren de Chinezen welkom in de 
Verenigde Staten, als arbeiders in de spoorwegbouw 
en de mijnen. Doch in de laatste jaren van de negen
tiende eeuw verminderde het aanbod van werk en 

In I 909 verbood de Amerikaanse regering de rooko
pium . 

Ook in Europa werd opium al eeuwen gebruikt 
als verdovend medicijn . Hetdrankje 'laudanum' was 
wellichthet meest betrouwbare huisrniddeltje. In de 
negentiende eeuw veranderde er het een en ander. 
In I 8o6 werd eindelijk de voornaamste werk
zame stof in opium gelsoleerd: morfine. De cherni
sche industrie deed geleidelijk haar intrede en revo
lutioneerde de farmacologie . Gevolg was een snelle 
verbreiding van de toen nog vrij verkrijgbare apia
ten onder de bevolking als rniddel voor zelfmedi
catie. 

Deze verbreiding vond plaats in een volkomen 
gedereguleerde situatie. Wetenschappelijk onder
zoek naar juiste doseringen stand in de kinderschoe
nen. Het stand de farmaceutische industrie vrij elke 
bewering, inclusief aantoonbaar onjuiste, te doen 
over de vermeende geneeskrachtige effecten van op 
de markt gebrachte preparaten. Er waren geen ver
plichtingen aangaande etikettering. Bovendien kon
den de meeste armen zich geen arts veroorloven, 
zodat men geen idee had hoe de betreffende medi
cijnen op een verstandige wijze te gebruiken. 

Aangezien zeer frequent gebruik van opiaten 
makkelijk tot verslaving leidt ontstond er spoedig 
een aanzienlijke groep mensen die het niet of nau-
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welijks meer lukte hun kuur af te breken. Men reali
seerde zich dat de farmaceutische industrie op een 
onverantwoordelijke wijze met patienten om
sprong. In reactie ijverde de medische stand ervoor 
om opiaten voortaan alleen nog maar op dokters
voorschrift beschikbaar te Iaten zijn, een maatregel 
die de maatschappelijke uitzonderingspositie en 
macht van deze stand sterk bevorderde. 

Het idee om de opiumhandel te verbieden was 
vooral populair in de Verenigde Staten. De opium 
voor de Chinese markt werd hoofdzakelijk door de 
Britten aangevoerd vanuit door hen beheerde plan
tages in India. Opium werd daarom sterk met het 
kolonialisme geassocieerd. In dat licht is het niet ver
rassend dat juist de Verenigde Staten, als niet- (of 
nauwelijks) koloniale mogendheid en rivaal van 
oude machten als Nederland en Engeland, het voor
touw namen in de beweging tegen de opiumhandel. 
Men raakte een morele snaar en kon tevens goede 
sier maken bij de Chinese regering. 

Eenzelfde soort verhaal kan worden verteld aan
gaande cocai'ne. Het cocablad werd al eeuwen ge
kauwd door de indianen uit Bolivia en Peru. Het 
heeft een stimulerende en soms euforische werking. 
In I 86o lukte het Duitse chemici de voornaamste 
werkzame stof te isoleren. 'Cocaine' werd onmid
dellijk toegepast in de westerse geneeskunde, voor
namelijk voor locale anaesthesie. Daarnaast werd 
zij, net als morfme, verwerkt in huismiddeltjes, 
waarbij door onoordeelkundig gebruik vergelijk
bare problemen optraden. lnmiddels hadden Ne
derlandse ondernemers de heilzame plant naar Java 
overgebracht alwaar een bloeiend tweede wereld
centrum van de coca-verbouw ontstond. Naast 
Peru, waarvoor het een nationale industrie was, 
werden Nederland, Duitsland en Japan de grote in
dustriele producenten van cocaine. 

Tegen het einde van de negentiende eeuw begon 
men in Europa en de Verenigde Staten coca-extract 
te gebruiken als roesmiddel, door toevoeging van 
lage concentraties in drankjes. Coca-Cola, dat tot 
I 90 3 cocaine bevatte, is het bekendste voorbeeld. 
Hier en daar werd ook het snuiven populair. In het 
begin van de twintigste eeuw ontstond in Londen 
een der eerste moderne 'drug-scenes'. Door het 
grote publiek werd het nieuwe coke-gebruik vooral 
geassocieerd met vrouwen van losse moraal, werk
zaam in de entertainment sector van nachtclubs en 
danshallen - prostituees, danseressen en actrices 
en met losbandige Afro-Amerikaanse muziek. 

Motieven voor druasbestrijdina 
Twee factoren speelden al metal een hoofdrol in de 
bredere verbreiding van drugs in de Verenigde Sta
ten en Europa op het einde van de negentiende 
eeuw, namelijk de ontwikkeling van de chemische 
industrie en de economische en culturele interna
tionalisering. De westerse wereld kreeg te maken 
met nieuwe drugs, die zij voor een deel zelf produ
ceerde in haar geavanceerde fabrieken, en voor een 
deel meegenomen werden door mensen uit andere 
culturen die in de koloniale wereldeconomie op 
drift waren geraakt. Chemie en internationalisering 
zijn trouwens tot de huidige dag de twee voornaam
ste factoren in het bijna dagelijks groeiende assorti
ment van drugs. 

Onder druk van de Verenigde Staten, en na te
genstribbelen van Nederland en Engeland, werd in 
I 9 I 2 in Den Haag een eerste belangrijke internatio
nale overeenkomst gesloten, waarin niet-medisch 
gebruik van cocaine en opiaten werd verboden en, 
om dit te effectueren, werd besloten tot controle op 
handel en productie van deze stoffen. 

We zien in de decennia rond I 900 een aantal the
rna's opduiken, die tot vandaag karakteristiek zijn 
gebleven voor de drugsbestrijding. Allereerst is op
vallend de uitzonderlijk brede waaier van belangen 
en ideologieen die erbij betrokken waren. Er was 
sprake van een curieuze combinatie van anti-kolo
niale sentimenten en argwaan jegens gekleurde vol
keren. En terwijl het sommige drugsbestrijders 
erom ging de gezondheid van de sociaal zwakke klas
sen te beschermen tegen gewetenloze fabrikanten, 
waren de inspanningen van anderen eerder een me
tafoor voor hun afschuw van decadente moderne 
muziek en seksuele verwildering. 

De groeiende beweging tegen roesmiddelen was 
deels progressief gekleurd . De jaren I 89o tot I 940 
van de Amerikaanse geschiedenis worden aangeduid 
als de Progressive Era. Zij werden gekenmerkt door 
een toenemende controlerende en beschermende 
rol van de federale overheid. De bewegingen om 
roesmiddelen- ook alcohol en tabak- uit te bannen 
waren onderdeel van een streven naar volksver
heffing. Strijders tegen de roes hadden zich voor
heen tegen de slavernij verzet, en kwamen nu tevens 
op voor vrouwenkiesrecht, volksonderwijs en be
schermende arbeidswetten . Even spraakmakend 
was echter een christelijk-puriteinse factie, die het 
ging om de verdediging van een in haar ogen ge
zonde moraal en gezinsleven, en die de roes als sti
mulans voor de zonde beschouwde. Tot de dag van 
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vandaag vindt de bestrijding van drugs haar mede
standers over de voile breedte van het wereldbe
schouwelijke spectrum. 

Het tweede opvallende aspect van de drugsbe
strijding in deze vroege periode is de vanzelfspre
kendheid waarmee men de problematiek vanuit een 
medische invalshoek bekeek. Aileen de risico's op 
verslaving - en andere geestelijke en lichamelijke 
schade - telde. De gedachte dat gebruik van drugs 
ook als genotrniddel een legitieme functie heeft, was 
in de debatten voorafgaand aan de conventie van 
19 1 2 geen punt van overweging. Het alternatief om 
drugs legaal te houden doch onder een systeem van 
regulering te brengen werd daarom niet serieus 
overwogen. 

De term 'drug' betekent oorspronkelijk niet 
meer dan 'medicijn' . Vanuit dat oogpunt is gebruik 
van drugs voor recreatieve doeleinden dus per de
fmitie een vorm van misbruik. Omdat veel stoffen 
zoals cocai"ne en heroine thans ook als medicijn zijn 
verboden heeft zich een volledige betekenisver
schuiving voorgedaan, en betekent 'drug' in hun 
geval alleen nog maar 'roesmiddel'. Maar de oude 
betekenis blijft zichtbaar in de Amerikaanse term 
'drug abuse', die in essentie niet anders betekent 
dan 'oneigenlijk gebruik van medicijnen'. Het is 
daarbij in feite niet eens van belang of de recreatieve 
gebruiker zichzelf schade toebrengt. Ook als dat niet 
het geval is client toch van misbruik te worden ge
sproken. 

We stuiten hier op een paradox van het medische 
model: op het meest principiele niveau draait de 
zaak niet om gezondheid. Het model berust op een 
buiten-medische vooronderstelling. De grondstel
ling ervan, dat aileen gebruik als medicijn een legi
tieme functie van drugs is, is namelijk zelf geen me
disch maar een moreel uitgangspunt. In de praktijk 
kunnen westerse regeringen het zich niet veroorlo
ven om stoffen op een zwarte lijst te zetten onder 
loutere verwijzing naar de ontoelaatbaarheid van ge
bruik als roesmiddel. In de motivatie van verboden 
laat men deze eigenlijke grondgedachte dan ook 
achterwege, en verwijst slechts naar al dan niet 
reeele gezondheidsrisico's. Toch verraadt het mora
lisme zich niet. Men herkent het daarin dat de func
tie van de betreffende, mogelijk te verbieden stof als 
genotrniddel nooit in de afweging wordt betrokken, 
en dus impliciet voor irrelevant wordt verklaard. 

Het is de vraag waarom de westerse samenleving 
het gebruik van nieuwe drugs als genotmiddel bijna 
instinctiefheeft verworpen. Voor een deel is dit on-

getwijfeld een zaak van traditie. Alcohol was bij ons 
nu eenmaal ingeburgerd. Maar mogelijk speelt ook 
een ander aspect een rol. Ondanks de krachtige 
roesgevende werking zijn bier, wijn en gedistilleerd 
in de eerste plaats stoffen met een smaak. Wij kun
nen ons voorhouden dat we deze primair nuttigen 
als drank, en dat de roes een bijverschijnsel is. Dit 
geldt ook voor koffie, thee en tabak, ailemaal stoffen 
met een smaak en waarvan de roesgevende werking 
bovendien mild is. Een samenleving die als geaccep
teerde roesmiddelen alleen zulke stoffen kent die 
primair consumptiegoed in de engere zin van het 
woord zijn, is een samenleving die de roes kennelijk 
niet als waarde op zichzelf respecteert. In zo'n sa
menleving moeten mid del en waarvan de consump
tie aileen genoegelijk is wegens de roesgevende wer
king wel op wantrouwen stuiten. 

Wellicht is afkeer van de roes in de westerse sa
menleving traditioneel sterker dan elders vanwege 
de ideologische grondslagen waarop zij berust. De 
christelijke ideologie, in casu de Nieuwtestamenti
sche, kent een sterke afkeer van het lustprincipe. En 
interessant genoeg deelt zij deze afkeer met de mo
derne Verlichtingsgedachte waarin het rationele in
dividu wordt bewonderd - hij die met zijn verstand 
zijn irrationele driften onder de duim houdt. De 
christelijke en Verlichtingsideologieen zijn op veel 
punten als water en vuur, maar in een gedeelde af
keer van de roes komen zij samen. Dit gegeven zou 
trouwens ook mede verklarend kurmen zijn voor de 
opmerkelijk brede steun - van links tot rechts -
voor de bestrijding van drugs. Het is voor ons eigen
lijk vanze!fsprekend - nog voordat we gaan nadenken 
over mogelijk nadelige effecten - dat het een slechte 
zaak is jezelf in een roes te brengen zuiver om de 
roes. Dat kan geen zuivere koffie zijn . 

Het apocalyptische model 

Terwijl in het twintigste eeuwse Europa het medi
sche model in de omgang met drugs de overhand 
kreeg, domineerde in de Verenigde Staten een ander 
model waarin de morele vooronderstelling van de 
drugsbestrijding openlijker werd beleden. Ik zou 
het het apocalyptische model will en noemen. Het trad 
voor het eerst aan de dag in de omgang met cannabis 

indica - marihuana en hashish. 
Ook cannabis werd in de negentiende eeuw ge

bruikt in de reguliere geneeskunde. Het roken van 
wiet als genotmiddel vond in de Verenigde Staten 
pas ingang aan het begin van de twintigste eeuw. 
'Blowen' was een gewoonte van vooral Mexicaanse 
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landarbeiders werkzaam in zuidelijke staten zoals 
Texas en Louisiana. In de loop van de jaren twintig 
en dertig breidde het zich verder uit over hetland. 
Het verspreidde zich vooral onder marginale groe
pen zoals zeelui, circusartiesten, gangsters en met 
name zwarte jazzmusici. Het New Yorkse Harlem 
werd het centrum van een wietcultuur, waarin men
sen als Louis Armstrong een hoofdrol speelden. 

Cannabis was niet meegenomen in de conventie 
van I 9 I 2 zodat het, behoudens wetten op staatsni
veau, legaal was. In de Arnerikaanse pers werd in de 
eerste decennia van de vo-

plichtsbesef - dat wat ons tot het goede brengt - is 
maar flinterdun. Het leven is hard en vereist voort
durende inzet om onszelf en onze naasten hoven 
water te houden. Maar de drugs doen ons dit verge
ten en in vruchteloos escapisme vervallen . Wie zich 
in de roes eindelijk kan overgeven aan de lust, zo ie
mand is voor de plicht verloren. Hij zal zich wente
len in eigen genot en gezin en samenleving nog 
slechts tot last zijn. Voor zover hij al niet tot misdaad 
vervalt, is hij als productief lid van de gemeenschap 
toch verloren. Kortom, drugsgebruik maakt de 

kwade essen tie van de mens 
rige eeuw intens stemming 
gemaakt tegen 'blowers'. 
De argumenten waren van 
een andere toon dan die 
welke eerder waren ge
bruikt om opiaten en co
came naar de zelfkant te 
verbannen. Marihuana 
werd de killer weed ge
noemd . Hiermee werd niet 
bedoeld dat gebruik dode
lijk was, doch dat dit de ge-

Ook naar de geest pasten de drugs bij 

de jeugdcultuur. Deze vormde een 

uitbundige viering van de vrijheid, 

bevrijding van een verkalkte 

hierarchische orde. Drugs openden 

voor de gebruikers een bij de nieuwe, 

ontspannen idealen passende wereld 

van Jantasie en emotie. 

als lui, wellustig en geweld
dadig wezen openbaar. 

Vanuit dit perspectief 
wordt het begrijpelijk 
waarom de bestrijding van 
drugs zulke obsessionele 
vormen heeft aangenomen. 
Drugs mogen niet op een 
lijn worden gesteld met 
diefstal, verkrachting en 

bruiker op slag veranderde in een krankzinnige 
moordmachine. Cannabis stimuleerde vooral tot 
perverse zedenmisdrijven. Volgens deze lezing zou
den met name negers en Mexicanen zich onder in
vloed veelvuldig aan blanke meisjes vergrijpen . Can
nabis was, kortom, eenbreederrfcrime. In I 937 werd 
de plant eindelijk verboden, althans onder een Tax 
Act gebracht die op verbod neerkwam. 

Deze demonische visie doet thans ridicuul aan, 
maar de stelling dat de samenleving geen drugs kan 
tolereren omdat deze de gebruiker tot criminaliteit 
brengen is nog altijd een kernargument voor verbod. 
Het uitgangspunt is de weinig spectaculaire gedachte 
dat drugs ontremmend werken. Maar deze gedachte 
verkrijgt een onheilspellende betekenis wanneer zij 
wordt ingepast in een pessimistisch mensbeeld . De 
mens is een door kwade lusten en begeerten ge
stuurd wezen, dat deze onder normale omstandighe
den al met moeite onder controle houdt. Ons gewe
ten, dat ons weerhoudt van misdaad en perversiteit, 
is zwak. Drugs ondermijnen deze laatste remming. In 
de roes doet de ontteugelde mens eindelijk wat hij al
tijd al hadden willen doen, maar voor was terugge
schrokken: rampokken en aanranden. Het verschil 
tussen goed en kwaad verdwijnt. 

Daar komt bij dat niet alleen ons geweten - dat 
wat ons van het kwaad weerhoudt - zwak is; ook ons 

moord , maar staan in ze
kere zin voor al deze verschrikkingen tezamen. Zij 
breken immers in het menselijk hart in en maken de 
mens zelf slecht. Hun betekenis is dat zij de misdaad 
als zodanig, in al zijn verschillende verschijningsvor
men, opdrijven. Een weerbare samenleving maakt 
de bestrijding van deze breed-spectrum crimin
ogene factor daarom tot de kern van haar justitiele 
beleid. In de talloze pleidooien tegen cannabis in het 
Amerika van de jaren twintig en dertig werd be
klemtoond dat de verspreiding van drugs een alge
heel verlies van moreel bewustzijn en weerstands
vermogen onvermijdelijk maakte . De drugs vnrm
den een bedreiging voor de beschaving zelf, en de 
bestrijding ervan was niet zo zeer een medische 
noodzaak als wei een zaak van maatschappelijke zelf
verdediging- een oorlogstaak. 

De apocalyptische analyse maakt ook een ander 
karakteristiek verschijnsel van de drugsbestrijding 
begrijpelijk, te weten het feit dat het altijd rand
groepen zijn die er door worden getroffen - nooit 
het stabiele middensegment van de burgerij . Socio
logisch valt de drugsbestrijding zelfs te zien als een 
oorlog gevoerd door de 'middenklasse' tegen de ex
tremiteiten van het maatschappelijk lichaam. De 
verklaring hiervoor ligt gedeeltelijk daarin dat de 
consumptie van illegale drugs in de westerse wereld 
het meest geconcentreerd is onder diverse rand-

I 
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groepen, zoals de jeugd, de uitgaanswereld, etni
sche minderheden en de kosmopolitische jetset. 

Maar dit is slechts een deel van de verklaring. Als 
het de werking van drugs is om de greep van de wil 
op de duistere driften te breken, dan moet de be
strijding ervan zich wel concentreren op die kwets
bare groepen die de heersende waarden het minst 
hebben geinternaliseerd. Het gevaar om te ontspo
ren is het grootst bij hen die het minst geleerd heb
ben zichzelf te beteugelen, de 'barbaren' onder ons: 
de zwervers en daklozen; de onstuimige jeugd die ai
leen al door haar leeftijd de wil nog niet heeft kunnen 
stalen; de gekleurde minderheden die een onzeker 
bestaan lei den aan de rand van de samenleving en ons 
angst inboezemen; en vanwege hun liederlijke instel
ling ook de artiestenwereld en de zeer rijken zonder 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. 

De huidige drugsoorlog bevat een pijnlijke para
dox. Volgens de heersende gedachte zijn de maat
schappelijk zwakke groepen het meest kwetsbaar 
voor de dreiging van de roesmiddelen . Zij moe ten er 
dus met voorrang tegen beschermd worden. Maar 
omdat bescherming in dit verband betekent dat zij 
van drugsgebruik afgehouden moeten worden, zijn 
zij het dus ook die met voorrang bestrcift moeten 
worden. Dat vooral jeugdige en gekleurde burgers 
door de drugswetten getroffen worden hoeft dus 
niet op discriminatie te duiden, maar kan ook als een 
natuurlijk gevolg van de uitgangspunten van de 
drugsbestrijding worden gezien. 

Staatspaternalisme 
In de eerste helft van de twintigste eeuw bleef de 
consumptie van illegale roesmiddelen in de westerse 
wereld beperkt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden vele internationale aanvoerlijnen door de 
oorlogshandelingen doorsneden, hetgeen tot ver
dere beperking leidde. De oorlog droeg ook in een 
ander opzicht bij tot een verder terugdringen van de 
aanvoer van drugs. De Verenigde Staten, de grote 
voorvechter van de prohibitie, overvleugelde de ko
loniale machten Groot-Britannie, Frankrijk en Ne
derland die met hun opium- en coca-belangen bij de 
drugsbestrijding altijd aan de rem hadden gehangen. 
De productielanden van papaper en coca waren ook 
al niet geneigd zich voor deze producten sterk te 
maken. Daarvoor werden ze te zeer met het kolo
nialisme geassocieerd. In een tijd van dekolonisatie 
was aan deze takken van nationale bedrijvigheid 
geen eer te behalen. Er was, kortom, geen macht 
meer over om het Amerikaanse anti-drugs evangelie 

tegenwicht te bieden. In I 96 I werd het zogenaamde 
Enkelvoudig Verdrag van New York getekend, 
waarin alle eerdere internationale overeenkomsten 
werden samengevoegd tot een overkoepelend pro
hibitiebeleid. 

De culturele revolutie van de jaren zestig bracht 
echter een spectaculaire ommekeer. Een nieuwe be
volkingsgroep in de westerse wereld ontdekte plot
seling de illegale roesmiddelen: de blanke jeugd. 
Daarmee kregen deze mid del en een betekenis die ze 
nooit eerder hadden gehad. Nu de kinderen van de 
sociaal en etnisch dominante lagen van de samenle
ving drugs gingen gebruiken kwamen ze plotseling 
in de aandacht van het grote publiek. 

Aanvankelijk waren vooral marihuana en het 
tripmiddel LSD populair, en iets later ook amfeta
mine, dat een enigszins met cocai:ne vergelijkbaar ef
fect heeft en toen overigens nog op grote schaal als 
medicijn werd voorgeschreven. Sindsdien zijn tel
kens nieuwe drugs populair geworden . Heroine ver
spreidde zich vooral na 1973 door de westerse we
reid. Het was eerder massaal gebruikt door de Ame
rikaanse soldaten in Vietnam, na wiens aftocht de 
producenten nieuwe markten zochten . In het begin 
van de jaren tachtig maakte cocaine een glanzende 
comeback. 

De vraag rijst waarom drugs zo aansloegen onder de 
jeugd. En waarom heeft de samenleving, hoewel de 
recreatieve functie van deze middelen spoedig evi
dent was geworden, zo koppig vastgehouden aan de 
eenzijdig medische kijk erop? Een aantal factoren 
hebben mogelijk een rol gespeeld. Het brandpunt 
van het gebruik in de decennia voorafgaand aan de 
jaren zestig bevond zich in een milieu op het kruis
punt van twee were! den: dat van etnische minderhe
den en de uitgaanswereld van de bohemien, waarin 
jonge schrijvers en dichters zoals Kerouac en Gins
berg floreerden. De jazz was de meest volkomen be
lichaming van deze fusie . Welnu, de jeugdcultuur 
van de jaren zestig kan worden beschouwd als een 
uitbraak van deze anticultuur. Het was ook een 
feestcultuur, met muziek en dans als voornaamste 
sacramenten. Het is niet verrassend dat de drugs 
meereisden uit de wereld van de jazz naar die van de 
rock- ' n-roll. 

Ook naar de geest pasten de drugs bij de jeugd
cultuur. Deze vormde een uitbundige viering van de 
vrijheid, bevrijding van een verkalkte hierarchische 
orde. Drugs openden voor de gebruikers een bij de 
nieuwe, ontspannen idealen passende wereld van 
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fantasie en emotie. En hier doemt ook de eerste 
red en op waarom het 'establishment' deze middelen 
niet aanvaardde. De jeugd spotte met aile van bo
venaf gedecreteerde plichten. Zij spreidde een voor 
de gevestigde wereld schokkende afkeer van pro
ductie, orde en regelmaat ten toon. Kortom, vanuit 
het perspectief van de oude garde gedroegen de 
'drop outs' zich precies zoals zij voorspeld hadden 
dat drugsgebruikers zich zouden gedragen: zij keer
den gezin en vader land de rug toe en gaven zich over 
aan de droom. 

De botsing der generaties werd nog op de spits 
gedreven door het conllict rond de Vietnamese oor
log. Door zich tegen de Amerikaanse interventie te 
keren- en vaak zelfs stelling te nemen voor de com
munistische tegenstander - maakten de blowende en 
trippende rebellen de duisterste voorspellingen van 
de Koude Oorlogspartij waar: gebruikers vormen 
een bedreiging van het vaderland. Na de 'jaren ze
stig' heeft drugsgebruik de associatie met hedonisme 
en plichtsverzaking nooit meer verloren. De proble
men van de betrekkelijk kleine groep verslaafde 
zwervers hebben het beeld van roesmiddelen als ins
trumenten van degradatie zeker versterkt. Maar de 
negatieve impact van deze probleemgroep kan aileen 
worden begrepen tegen de achtergrond van een al 
bestaande afkeer van de subcultuur waarvan zij 
slechts het treurige onderste segment vormden. 

Ook de tweede voorspelling van de apocaplytici 
kwam uit, zij het op paradoxale wijze. De drugs 
brachten de grootste misdaadgolf uit de moderne 
geschiedenis teweeg. De jaren zestig brachten een 
grote culturele omwenteling. Vee! wat ooit verbo
den was, of geminacht werd, werd toegestaan en 
wordt thans gerespecteerd. Homoseksualiteit is een 
belangrijk voorbeeld. Drugs hebben het echter net 
niet gehaald. Zij bleven net onder de legale toleran
tiegrens steken. Dit zette een fatale vicieuze cirkel in 
werking. Door drugs onder verbod te houden - on
clanks het feit dater een stabiele consumentengroep 
met een eigen culturele identiteit en traditie was 
ontstaan- werd een zwarte markt geschapen. De 
hiermee onvermijdelijk gepaard gaande criminali
teit versterkte de oude vooroordelen over drugs als 
breeders if crime weer, hetgeen de roep om nog re
pressiever optreden weer versterkte - enzovoorts. 
Dankzij deze helse cirkel is de associatie van drugs 
met misdaad steeds sterker geworden. 

Historisch gezien is de strijd tegen de drugs onder
dee! van een culturele 'contrarevolutie' tegen de 

geest van permissiveness van de jaren zestig. Een even 
voorname rol speelt echter het naakte feit dat het 
vooral jongeren waren die gingen gebruiken. In de 
vroege jaren zeventig verloor Nixons war on druas ge
leidelijk iets aan momentum. De lobby voor legali
sering van cannabis werd tot in de hoogste Ameri
kaanse regeringskringen serieus genomen. In de 
laatste jaren van het decennium kwam de oorlog 
echter weer op stoom. En opmerkelijk genoeg was 
het juist marihuana dat de gemoederen tot een 
nieuw kookpunt bracht. Even opmerkelijk is het feit 
dat de tweede ronde niet door de overheid werd gel
nitieerd, al maakte Reagan zich er de woordvoerder 
van. Het initiatiefkwam uit de samenleving zelf. De 
gangmakers waren voornamelijk blanke, welva
rende burgers van Democratische huize. Het beslis
sende punt voor hen om tegen marihuana ten strijde 
te trekken was het feit dat het door hun school
gaande kinderen werd gebruikt. 

In korte tijd ontstond een landelijk netwerk van 
arass roots community aroups, die met ongewone fel
heid aan de slag gingen. De centrale gedachte van de 
prominentste groepering, de Nosy Parents Association, 
was dat de strijd tegen het drugsgebruik aileen suc
ces kon hebben indien de privacy van kinderen niet 
Ianger gerespecteerd werd. Kamers moesten door
zocht en dagboeken gelezen, telefoongesprekken af
geluisterd. Een algemene avondklok voor kinderen 
werd ingesteld. Feestjes werden voortaan gehouden 
in aanwezigheid van ouders. Elke op gebruik be
trapte leer ling diende zonder pardon van school ge
stuurd te worden. En men startte een campagne 
voor verbod op muziek, tijdschriften en andere pro
ducten die een positieve boodschap over drugs be
vatten. 

Vanaf de vroege jaren tachtig werd de drugspro
blematiek steeds eenzijdiger in het Iicht van de be
scherming van de schoolgaande jeugd bekeken. Ge
volg hiervan was, dat de principiele vraag of volwas
senen het recht hebben deze roesmiddelen te ge
bruiken naar de achtergrond verdween. In het Iicht 
van de vermeende schadelijkheid van drugs voor 
jeugdigen heeft de samenleving haar als min of meer 
irrelevant ter zijde geschoven. Dit nu is een merk
waardige zaak. Het komt hier op neer dat ouders in 
naam van de bescherming van hun kinderen eisen 
dat zij door de overheid zelf als kinderen worden be
handeld. 

De relatie tussen ouders en kinderen wordt niet 
prirnair door formele rechtelijkheid bepaald. Kin
deren zijn wettelijk gevrijwaard van mishandeling 
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en moeten naar school, maar zijn verder in grote 
mate overgeleverd aan de willekeur van hun ouders. 
Hun beweging~- en keuzevrijheid, en hun privacy, is 
beperkt door de grenzen die ouders daar naar hun 
goeddunken aan stellen. Het is voor ouders vol
doende om bepaald gedrag als ongewenst te zien om 
het hun kind te verbieden. De gezagsrelatie in een 
gezin onderscheidt zich daarmee fundamenteel van 
die tussen overheid en burgers in een rechtsstaat, die 
een gegarandeerde sfeer van rechten en privacy 
kent. Maar waar roesmiddelen in het geding zijn is 
het gezinsmodel door de overheid overgenomen en 
tot staatspaternalisme verhard. Het feit dat men 
drugsgebruik medisch onverstandig vindt, is reden 
genoeg om de burger de keuzemogelijkheid te ont
nemen. 

De aantastinB van de Amerikaanse rechtsstaat 
In de tweede helft van de jaren tachtig werden twee 
nieuwe drugs populair die op bijna ideaaltypische 
wijze de uitersten van het gebruikersspectrurn beli
chaamden. Het snuiven van coca'ine was voorname
lijk populair onder de kosmopolitische en artistieke 
elite. Maar na 1984 kregen de zwarte achterstands
wijken van de grote Amerikaanse steden hun eigen 
coke: de rookbare 'crack' . Vooral omdat het zich 
verspreidde in kansloze milieus leidde crackgebruik 
vaak tot ernstige problemen. Het vervulde een func
tie vergelijkbaar met alcohol onder de sociaal gede
gradeerde delen van de vroege arbeidersklasse, en 
wekte vergelijkbare bezorgdheid. Verschil was ech
ter dat, dankzij de prohibitie, gebruik en handel nu 
versmolten waren met criminaliteit. De illegale 
drugshandel hood uitzicht op bevrijding uit de ar
moede . 

De voorspelbare maar kortzichtige reactie van 
de Amerikaanse overheid op de crack-explosie -
verdere verharding van het beleid - stortte een aan
zienlijk dee! van de zwarte jeugd in de afgrond. 
Thans Staat ongeveer een op de drie manneJijke 
zwarte Amerikanen tussen de twintig en dertig 
onder justitieel toezicht. Hij bevindt zich in de ge
vangenis of is voorwaardelijk vrij . Resultaat is een 
verscheuring van het sociale netwerk van de minder 
bedeelde zwarte gemeenschappen. 

De tweede nieuwkomer was de ecstasy, een mid
del dat de gebruiker een gevoel van warme euforie 
geeft. Deze partydrug bij uitstek verspreidde zich 
op de stampende klanken van de housemuziek. De 
term partydrua, een categorie waar thans ook co
came en speed toe gerekend moeten worden, is op 

zich zelf al kenmerkend. Er is weer een nieuwe sub
cultuur ontstaan, bevolkt door een geschakeerd ge
zelschap van kaalgeschoren arbeidersjeugd , scholie
ren, New Age kunstenaars, televiesiepresentatoren 
en acteurs, en trendy nieuwe rijken. Het is opnieuw 
een feestcultuur, een cultuur van de dansvloer. En zij 
wekt de oude argwaan. 

Het feit dat thans wereldwijd miljoenen mensen 
met enige regelmaat partydrugs gebruiken heeft 
ook de N ederlandse samenleving er niet van kunnen 
overtuigen dat drugs onderdeel van een lifestyle zijn 
geworden, een cultureel gegeven. Net als honderd 
jaar geleden worden nog altijd aileen de medische ri
sico's relevant geacht voor de bepaling van het be
leid. Productie en handel van ecstasy worden inmid
dels met grote inzet bestreden. 

In het voorafgaande zijn drie factoren besproken die 
in de afgelopen eeuw een rol hebben gespeeld in het 
in stand houden van de wettelijke drugsbestrijding. 
Allereerst wordt het gebruik van psychofarmaca 
hardnekkig alleen op medische gronden 'normaal' 
geacht. Het roeszoeken wordt als pathologisch ver
schijnsel beschouwd, te verklaren uit armoede of 
persoonlijke problemen. Daarnaast wordt de ont
remroende werking van drugs geacht tot geweldda
digheid en morele degradatie te leiden . Tot slot is 
daar de angst voor bederving van de jeugd. Anders 
geformuleerd, drugsgebruik kent in de dominante 
politieke cultuur alleen negatieve associaties - voor
namelijk met ziekte (verslaving in het bijzonder), 
criminaliteit en jeugdige onverantwoordelijkheid. 

Deze associaties zijn zo dwingend en vanzelfspre
kend dat een serieus debat over het prohibitionisme 
vooralsnog ondenkbaar is. De cumulatie van nega
tieve associaties heeft internationaal een sfeer ge
schapen waarin in de strijd tegen het grote kwaad 
van de drugs bijna alle middelen geoorloofd zijn. Te
rughoudendheid in deze strijd getuigt niet Ianger 
van gezond verstand, maar van immorele onver
schilligheid. In de Verenigde Staten heeft de war on 

druss beangstigende vormen aangenomen. Er is 
sprake van een pakket aan wetten en maatregelen die 
samen een ernstige aantasting van de rechtsstaat 
vormen. 

Om te beginnen is daar de buitensporige straf
maat. Op drus ?!fences staan zogenaamde verplichte 
minimurnstraffen. Een rechter moet deze opleggen 
en vervroegde vrijlating is uitgesloten. Om een in
druk te geven: voor bezit van honderd marihuana
planten of 1 oo gram heroine zal men vijf jaar zitten. 
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Bij grotere hoeveelheden loopt dit razendsnel op tot 
twintig jaar of levenslang. Ook bij recidive worden 
snel Goelag-vonnissen gehaald. Zes gram crack !e
vert de eerste keer zes jaar op en de tweede keer 
twintig. In staten met het 'Three strikes and you're 
out' systeem betekent een derde veroordeling auto
matisch levenslang. Op bezit van zeer grote hoeveel
heden drugs, ook van marihuana, staat de doodstraf. 

Het aantal gevangenen is inmiddels excessief 
hoog. Onlangs werd de twee miljoenste opgesloten. 
In de Verenigde Staten leeft vijf procent van de we
reldbevolking, maar vijfentwintig procent van aile 
gevangenen in de wereld zit in een Amerikaanse eel. 
Zestig proces van de inmates in federale gevangenis
sen zitten voor drugszaken. Het gevangeniswezen is 
booming business geworden. Met een half miljoen 
werknemers is het de grootste werkgever na General 

Motors. Veel particuliere gevangenissen zijn beursge
noteerd. 

Een tweede nieuw en bizar element in het Ame
rikaanse rechtssysteem is de Joifeiture, de verbeurd
verklaring van goederen. Oorspronkelijk kende men 
twee systemen daarvan. In het ene geval betrof het 
inbeslagname van goederen die alszodanig illegaal 
waren, bijvoorbeeld drugs. Deze konden door de 
overheid worden geconfisceerd zonder veroordeling 
van de eigenaar, of zelfs zonder dat de eigenaar be
kend was. In het tweede geval betrof het huizen, 
auto's, vermogen of een bedrijf. Deze konden aileen 
verbeurd worden verklaard als de eigenaar was ver
oordeeld, en was aangetoond dat het betreffende 
goed uit criminele inkomsten was verkregen. 

In 1978 zijn beide wetten voor drugszaken ech
ter in elkaar geschoven. Sindsdien mag de politie 
zonder enig bewijs alle bezittingen van wie dan ook 
verbeurd verklaren als zij vermoedt dat deze drugs 

related zijn. Het bewijs hoeft niet te worden gele
verd. Sterker nog, het hoeft niet eens tot een zaak te 
komen. Tot overmaat van ramp mag de politie de in 
beslag genomen goederen zelfhouden. Veel politie
diensten zijn thans zelf-fmancierend. Amerikaanse 
mensenrechtenorganisaties berichten van schrij
nende gevallen van gewone burgers die al hun tegoe
den zijn kwijt geraakt aan dit moderne roofridder
schap. 

Een derde schakel in de keten vormt de zoge
naamde conspiracy wetgeving. Volgens deze voor 
drugszaken aangescherpte wetgeving zal een ieder 
die op enigerlei wijze, direct of indirect, betrokken 
is bij een misdaad dezelfde strafkrijgen als de dader 
zelf. Bovendien geldt loutere kennis van de be-

treffende misdaad - of zelfs van een gesprek over 
mogelijke toekomstige overtreding van een drugs
wet - als betrokkenheid. De vervlechting van exor
bitante strafmaat, willekeurige verbeurdverklaring 
en conspiracy wetgeving leidt in extreme gevallen tot 
situaties zoals waarin een moeder haar huis kwijt
raakt en langdurig in de gevangenis verdwijnt omdat 
haar zoon thuis een joint heeft gerookt. 

Deze wetten worden tot slot aangevuld met een 
breed scala van buitenwettelijke maatregelen die 
erop gericht zijn drugsgebruikers van de samenle
ving uit te sluiten en een sfeer van terreur rond hen te 
scheppen. Om te beginnen is daar het zogenaamde 
Drug Abuse Resistance Education programma op scho
len - DARE - dat leerlingen uitnodigt ouders en 
vrienden wegens drugsgebruik bij de politie aan te 
geven. Daarnaast zijn urinetests van werknemers, 
gevolgd door ontslag bij positief resultaat, inmiddels 
normaal geworden in de meeste grote bedrijven en 
overheidsinstellingen. Drugsgebruik leidt ook tot 
uitsluiting van studiebeurzen. Drugstests worden 
steeds vaker verplicht voor het behalen van het rijbe
wijs en deelname aan scholaire sportevenementen. 

Totalitaire tendensen 

De beschreven situatie rechtvaardigt het te spreken 
van een ontwikkeling met totalitaire potentie . Er is 
sprake van een combinatie van elementen die ty
pisch zijn voor een totalitaire consteilatie. Om te be
ginnen is de drijvende kracht van de oorlog een reus
achtig bureaucratisch apparaat, inmiddels tot prison

industrial complex gedoopt. De voor kleine vergrij
pen opgelegde vrijheidsstraffen zijn zo excessief dat 
van gelnstitutionaliseerde meedogenloosheid en 
zelfs wreedheid gesproken moet worden. Boven
dien heeft de overheid zich meester gemaakt van een 
in beginsel willekeurige beschikkingsmacht over het 
eigendom van burgers. In de samenleving zelf wordt 
een sfeer geschapen waarin men wordt aangemoe
digd elkaar aan te geven - tot binnen het gezin toe. 
Omgekeerd kan het niet aangeven van vrienden en 
farnilie extreme risico's met zich meebrengen. AI
leen a! de wetenschap dat iemand gebruikt kan je je 
bezit en vrijheid kosten . 

Het meest beangstigende aspect van de situatie, 
dat ook het meest aan totalitarisme herinnert, is het 
feit dat de repressie wordt ondersteund door de 
meerderheid van de Amerikaanse bevolking. Het 
publiek is daarbij gelnspireerd door idealisme van 
diverse soort - varierend van bezorgdheid voor de 
sociaal-zwakkeren tot christelijk moralisme. Zo'n 
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combinatie van onbeperkt staatsoptreden met een 
door heilige verontwaardiging gevoede publieke 
opinie is nu precies de voor de individuele vrijheid 
fatale mix. Men wordt vergruizeld tussen twee mo
lenstenen. 

De zaak heeft nog een andere principiele kant. 
Een overheid die drugsgebruik en -handel wenst te 
bestrijden zal zich bijna onvermijdelijk genoodzaakt 
zien steeds dieper in te grijpen in de private sfeer van 
haar burgers - hetgeen ook weer een typische karak
teristiek is van de totalitaire staat. Daarvoor zijn 
twee redenen. Om te beginnen is drugsgebruik een 
zaak van individuele consumptie. Een overheid die 
het wil voorkomen moet dus per definitie in het par
ticuliere Ieven van haar burgers binnendringen. 

misch instrumentarium beschikt om ontwikkelin
gen elders af te buigen in gewenste richtig. Het 
meest aannemelijke scenario is dat de E u de totali
taire trend in de drugsbestrijding wei zal volgen, 
maar met vertraging en in afgezwakte vorm. 

Voor Nederland geldt dan weer dat wij, vergele
ken met andere West-Europese staten, een nog libe
ralere traditie kennen, zodat ons drugsbeleid ook op 
langere termijn vermoedelijk zachtaardiger zal blij
ven dan dat in bijvoorbeeld Groot-Britannie of 
Frankrijk. Toch is er aile reden tot zorg. De wroe
tende en intervenierende overheid steekt ook bij ons 
de kop op. lk denk dan niet aileen aan zaken zoals ge
dwongen rontgenfoto's bij vermoede smokkel. Het 
is inrniddels ook normaal dat bezoekers van house-

Daarnaast is drugshandel 
een tak van 'rnisdaad' 
waarin de zogenaamde 
slachtoffers (de kopers) de 
'daders' (de verkopers) niet 
aangeven. De politie is er 
dus niet om rnisdaden op te 
lossen, maar om ze te ont
dekken. Ook dit veronder
stelt een wroetende staat, 
die zijn neus steeds dieper 
in het Ieven van zijn burgers 

Wat ons land betrift is er nu eenmaal 

sprake van een subcultuur van enkele 

feesten vooraf worden ge
fouiileerd en, bij ontdek
king van pillen, aan de poli
tie worden overgedragen. 
Discotheken worden ge
sloten als daar gehandeld 
wordt. We kennen inrnid
dels zogenaamde drugsfui
ken, waarbij auto's of in
ternationale treinen onver
wachts en zonder speciale 

honderdduizenden aebruikers van 

wiet, tripmiddelen en partydruas die 

net zo min bereid zijn hun aebruik te 

staken als andere buraers bereid zijn 

hun pils te laten staan. 

moet steken. 
Het is niet te verwachten dat de Amerikaanse 

rechtsstaat werkelijk weggevreten zal worden door 
de war on drugs. De democratische traditie in de Ver
enigde Staten is daar vee! te sterk voor. De gedachte 
dat Amerika een totalitaire toekomst tegemoet gaat 
is alarmistisch en absurd. Helaas niet absurd echter 
is de veronderstelling dat zich binnen deze rechts
staat een totalitair element zal nestelen dat zich 
steeds moeilijker weer zallaten verwijderen. De de
mocratie is een monster aan het baren. Dit proces is 
al enige decennia in volle gang, maar van bezinning 
lijkt geen sprake. 

Het Nederlandse debat 
Het excessieve karakter van de Amerikaanse war on 
drugs vindt zijn wortels niet slechts in genoemde 
apocalyptische visie op roesmiddelen. Een draconi
sche opvatting van straf in het algemeen en de nogal
tijd sterke Christelijk-puriteinse traditie zijn mede 
bepalend. Het is daarom onaannemelijk dat de Euro
pese Unie de Amerikaanse ontwikkeling onverkort 
zal volgen . Daar staat echter tegenover dat Amerika 
toch trendsetter is, en over een politiek en econo-

red en worden doorzocht. 
Sluipenderwijs wordt ook in ons land uitsluiting 

van drugsgebruikers meer aanvaard. Zo wordt een 
beroepsrnilitair die in zijn eigen tijd - dus niet ter
wijl hij een tank bestuurt - cocaine gebruikt ontsla
gen. De plaatsing van drugs op de dopinglijst impli
ceert bestraffmg van sporters die in hun vrije tijd re
creatief gebruiken. Onder de op handen zijnde 
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden krijgen ver
slaafden die recidiverend Iichte vergrijpen begaan 
een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd (die hij of 
zij desgewenst in een afkick-kliniek mag doorbren
gen). Hoewel dit niet erkend wordt, volgt het plan 
in feite het Amerikaanse model van excessieve be
straffing van recidive. Bovendien kan een niet-ver
slaafde die dezelfde vergrijpen heeft begaan deze 
twee jaar niet opgelegd krijgen . Er is dus voor het 
eerst sprake van rechtsongelijkheid, waarbij voor 
drugsverslaafden een andere wet gaat gelden dan 
voor andere burgers. 

Het probleem is dat prohibitionisme, in welk 
land dan ook, een eigen logica kent. Wanneer het 
uitgangspunt van wettelijk verbod op een breed ge
wild consumptiegoed eenmaal is aanvaard, dan is 
een overheid die zichzelf serieus neemt tot op zekere 
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hoogte gedwongen tot steeds actievere interventie 
in de private sfeer, stigmatisering en strengere be
straffmg. Doet zij dat niet, dan wordt de loosheid van 
het verbod namelijk te zeer zichtbaar. Wat ons land 
betreft is er nu eenmaal sprake van een subcultuur 
van enkele honderdduizenden gebruikers van wiet, 
tripmiddelen en partydrugs die net zo min bereid 
zijn hun gebruik te staken als andere burgers bereid 
zijn hun pils te Iaten staan. 

Doch een maatschappelijk debat over het prohi
bitionisme lijkt inmiddels bijna onmogelijk. Waar 
het gesprek inzake kwesties als euthanasie op een we
reldbeschouwelijk niveau wordt gevoerd - passend 
bij de ernst van het onderwerp- doen politici hun ui
terste best om het drugsdebat juist in te snoeren tot 
de 'achterdeur' en experimentele hero'ineverstrek
king. Politici, die de kunst van het mogelijke bedrij
ven, zien geen brood in de zaak. Een Nederlandse op
tinB out uit de wettelijke drugsbestrijding zou tot een 
confrontatie met de internationale gemeenschap lei
den. Daarnaast zou de kiezersachterban legalisering 
toch niet begrijpen, en electoraal dus aileen maar 
nadelig zijn. De zaak zit daarmee op slot. 

Het lijkt wel alsof genoemde negatieve associa
ties van drugsgebruik zo vanzelfsprekend zijn ge
worden, dat de politieke elite het denken zelfheeft 
gestaakt. Ook wat dat betreft bestaat er een merk
waardige sfeer die enigszins aan een totalitaire con
sensus doet denken - al is deze dan niet afgedwon
gen maar spontaan tot stand gekomen. Het is voor 
de verantwoordelijke politici niet aileen ongewenst, 
maar letterlijk 'ondenkbaar' geworden dat coca'ine 
en hero'ine in daarvoor geeigende winkels verkocht 
zouden mogen worden. Het 'kan niet'. Men is, 
kortom, vergeten dat prohibitie geen objectief ge
geven is maar een keuze. 

Ondertussen is een principieel debat over het 
prohibitionisme meer dan noodzakelijk. lk sluit me 
wat dat betreft graag aan bij de recente oproep van 
Jaap van der Stel. In dit debat zouden wat mij betreft 
twee kwesties centraal moeten staan. In de eerste 
plaats wordt het zo langzamerhand tijd om te erken
nen dat vele psychofarmaca naast een medische ook 
een recreatieve functie hebben. Recreatief drugsge
bruik bestaat - als 'lifestyle' en als keuze. En het is 
een legitieme keuze, die in veel gevailen bevorder
lijk is voor levensgeluk en plezier. Het is niet meer 

van deze tijd om drugsgebruik uitsluitend in term en 
van een medische risicoweging te zien. Het medi
sche model is een naargeestig model en moet einde
lijk op de belling. 

In de tweede plaats is het een misverstand dat de 
wettelijke bestrijding van drugs noodzakelijk is om 
de sociaal zwakken en de maatschappelijke cohesie 
te beschermen. Het is een feit dat voor sommige in
dividuen en groepen drugsgebruik ernstige proble
men creeert of bevordert - lichamelijke of geeste
lijke ziekte dan wei maatschappelijk ongewenst ge
drag. Een vuistregel is wellicht dat gebruik moeilij
ker beheersbaar is naar gelang men minder stevig in 
de schoenen staat. Maar wettelijk verbod verergert 
dit probleem aileen maar. Het voegt er een dimensie 
aan toe, doordat de subcultuur van problematische 
gebruikers onontkoombaar en op tailoze wijzen ver
vlochten raakt met een crirninele wereld. De sa
menleving herdefmieert de problematische subcul
tuur als rnisdadig, en vervolgens herschept die 
nieuwe defmitie de realiteit naar haar eigen beeld. 
Prohibitionisme betekent marginalisering in plaats 
van integratie. Problematisch drugsgebruik moet op 
dezelfde wijze tegemoet getreden worden als pro
blematisch alcoholgebruik. 

Het is te hopen dat de Nederlandse politiek het 
eindelijk op wil brengen om ook het drugsdebat te 
voeren op de principiele wijze die het verdient. De 
problemen met 'het buitenland' kurmen niet wegge
wuifd worden, maar mogen evenmin dienen als 
voorwendsel om niet na te hoeven denken en er het 
zwijgen toe te doen. De afschuwelijke ontwikkelin
gen in de Verenigde Staten Iaten zien dat de war on 
druas inmiddels echt lang genoeg geduurd heeft. 

ERIK VAN REE 

Sociolooa; verbonden aan de Universiteit van Amsterdam 
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De wereldwijde 
weemoed van 

Manuel Castells 
Als er een beroepsgroep is, 
die als ikoon van de in-

schap maakt geen indruk 
meer, omdat hij zo vanzelf

formatiemaatschappij mag 
gelden, dan is dat niet 
de e-entrepreneur (Gates, 
Brink, De Hond), maar de 
helpdeskmedewerker. 

WILLEM MINDERHOUT 

sprekend is. Voor mij is de 
natiestaat een dermate na
tuurlijk levensdecor, dat ik 
me meer Nederlander dan 
Hagenaar voel. Ik benNe
derlander dankzij Neder
land. Ik kan mijzelf niet 
compleet definieren zon
der aan de natiestaat te re
fereren. 

De helpdeskmedewer
ker wordt dagelijks gecon
fronteerd met de moei
zame praktijk van de in
formatiemaatschappij. Gek 
wordt hij (of zij) van de on
begrijpelijke klachten over 

De Spaanse sociolooa Manuel Castells doet in 

zijn recent verschenen triloaie over bet 

'iriformatietijdperk' een knappe poainB om zeer 

uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelinaen 
met elkaar in verband te brenaen. 

Willem Minderhout introduceert bier bet werk 

van Castells en voorziet bet van een aantal 

kritische kanttekeninaen. Oat de natiestaat, zoals 

programmatuur die 'het' niet doet. Honderden 
keren moet hij de meest elementaire beginselen van 
het computergebruik geduldig uitleggen aan vol
strekt reddeloze, redeloze en radeloze gebruikers. 

Als een verdwaalde gebruiker voor de honderd
ste keer naar de bekende weg vraagt, kunnen som
mige helpdeskmedewerkers het niet nalaten om 
RTFM te adviseren. 'RTFM, zegt u?' 'Ja, meneer . 
Read The Fucking Manual!' 

Na het lezen van Castells' trilogie The Rise if the 

Network Society, The Iriformation Aae: Economy, Society 
and Culture 1 denk ik dat RTFM ook voor een ander 
doe! gebruikt zou kunnen worden. Ik ben geneigd 
om iedereen die iets wil weten over mondialisering, 
of daar een of andere goedkope mening over ten 
beste geeft 1

RTFM' voor te schrijven. 'Read The 
Fucking Manuel!' 

Niet alles aan Castells' trilogie is even goed, maar 
zijn werk is van groat belang als vertrekpunt voor de 
studie van verschijnselen die direct of indirect 
samen (lijken te) hangen met 'mondialisering'. 

Natiestaat en massamedia 

Als ik naar mijn werk fiets passeer ik het standbeeld 
van Louis Couperus op het Lange Voorhout. 'Zoo ik 
iets ben, ben ik een Hagenaar', staat op de sokkel. 

Op de terugweg passeer ik Plein I 8 I 3, waar het 
imposante monument mij lijkt in te prenten: 'Zo u 
iets bent, bent u Nederlander!' Deze laatste hood-

wij die kennen, van vrij re
cente makelij is, is onnavolgbaar beschreven door 
Knippenberg en De Pater in De eenwordinB van Neder

land. 2 Aan de hand van de ontwikkeling van de in
frastructurele, economische, politieke en sociaal
culturele eenwording van Nederland geven ze een 
fascinerend beeld van de constructie van de natie
staat. De culturele eenwording achtten Knippen
berg en De Pater zelfs pas rond I 9 6 ~ - het begin van 
de ontzuiling - voltooid. Het 'dialectische proces' 
dat aan deze eenwording ten grondslag ligt, is de 
toenemende onafhankelijkheid van het fysische mi
lieu (bijvoorbeeld door de introductie van kunst
mest), waardoor bovenregionale afhankelijkheids
relaties ontstaan, zoals nationale markten en een 
eenheidsstaat. 

Dit proces staat niet stil en ook Knippenberg en 
De Pater blikten al vooruit aan de hand van de toe
nemende internationalisering van markten, bedrij
ven en bovennationale politieke instituties, zonder 
dat zij daar direct consequenties voor de toekomst 
van de natiestaat in zagen. Wel wezen ze op de op
vattingen van ene Manuel Castells, die meende dat 
de toenemende afhankelijkheid van bovennationale 
kaders regionale tegenbewegingen zou oproepen. 
De natiestaat zou tussen deze twee polen uiteenge
trokken kunnen worden. (Castells is naar mijn 
weten de eerste die dit proces, dat heden ten dage 
'glokalisering' wordt genoemd, onder woorden 
bracht.) Echter, zo meenden Knippenberg en De 
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Pater, 'culturen en leefstijlen lijken tegenwoordig 
meer gebonden te zijn aan sociaal-economische 
klassen en leeftijdsgroepen dan aan territoriale ge
meenschappen.' 3 

De ontwikkeling van de massamedia was een be
langrijke drijvende kracht achter de vorming van de 
eenheidsstaat. De opkomst van de Nieuwe Media, 
met name internet, heeft Castells nieuwe inspiratie 
gegeven om zijn denkbeelden verder uit te werken. 
In drie kloeke delen over The Iriformation Aae doet hij 
een minutieus verslag van zo'n tien jaar onderzoek 
naar de wereldwijde worsteling tussen 'Het Net', de 

jaarboek over het 'Hedendaags kapitalisme' was 
hem zelfs dat geluk niet beschoren. 

Van Dale's defmitie van handboek - 'een stelsel
matige samenvatting van enig vak van kennis, kunst 
of wetenschap' - is toepasbaar op Castell's studie 
indien men mondialisering als een vak van kennis 
beschouwt. Het hoek is vormgegeven als een raam
vertelling waarin een groot aantal casestudies is op
genomen. De literatuurlijst alleen al beslaat I 2o pa
gina's. Deze vormgeving leidt niet tot een bundel 
capita selecta. Er is zeker sprake van 'stelselmatig
heid ', echter niet op de traditionele 'handboeken

biotoop van de space if 
flows, de informatie-, geld
en beeldenstromen die 
'real time' (of timeless, in 
Castells' terminologie) 
over de aardbol flitsen en 
'Het Zelf', de identiteiten, 
die, gebonden aan de fy
sieke wereld, de space if 
places, tegen de mondialise
rende en homogeniserende 
krachten worden verde
digd, of ter verdediging 
worden gecreeerd. 

'Mijn belangrijkste bezwaar is (. . .) 

dat je de jeiten gebruikt als illustratie 

bij de theorie, in plaats dat je de 

theorie baseert op de jeiten. 

manier'. De vormgeving 
wordt bepaald door Cas
tells' theoretische uitgangs
punten. Het zijn deze 
uitgangspunten die de 
kracht van zijn benadering 

Jk denk wei dat je in grate lijnen 

gelijk hebt, maar je moet dat nog 

bewijzen: 

- ].]. Voskuil 

'En oak weemoediaheid', p. 536 

vormen. 

'Het Net' en 'Het Ze!f' 

The lriformation Aae is een 
revelatie voor diegenen die 
zich Castells herinneren als 
leverancier van gortdroge 
traktaten. 6 Hij heeft zich in 
de tussentijd ontwikkeld 

Het verschijnen van The Iriformation Aae leek een sen
satie te veroorzaken. 'De vooraanstaande Franse so
cioloog Alain Touraine verleende het werk meteen 
het predikaat "klassieker van de 2 I ste eeuw". Zijn 
niet minder beroemde Britse collega Anthony Gid
dens spreekt over "een encyclopedische studie" en 
"een standaardwerk voor de komende jaren",' 
praatte deN RC de flapteksten na . 4 De aandacht voor 
Castells bleek echter na een aantal interviews en een 
optreden in VPRo's 'De Nieuwe Wereld' - in ieder 
geval in Nederland - snel weg te ebben. Van tijd tot 
tijd duikt hij nog op in een voetnoot van een artikel 
of een beleidsnota>. In het overigens prachtige w B s-

tot een boeiende verhalenverteller, die de lezer 
meesleept op een ontdekkingsreis rond de wereld. 
Voor iemand die behept is met een brede belangstel
ling heeft Castells vee! te bieden: de opkomst van de 
reT, de internationale drugshandel, de Europese 
eenwording, de ondergang van het Oostblok, de les
bische beweging op Taiwan, postmoderne architec
tuur. Zelfs statistieken over de toename van orale 
seks en uitwijdingen over 'the politics of scandal' 
treft men aan. Castells weet al deze verhalen te ver
binden door ze te plaatsen in de context van een we
reldwijde worsteling tussen 'Het Net' en 'Het Zelf' . 

I . Manuel Castells, The Rise if the 
Network Society, The lriformation Aae: 
Economy, Society and Culture, Vol. I. 
( I996), The Power if Identity. The 
Iriformation Aae: Economy, Society and 
Culture, Vol. 11. ( I997), The End if the 
Millennium, The lriformation Aae: Economy, 
Society and Culture, Vol. Ill. (I997). 
Cambridge, MA; Oxford, UK: 

Blackwell. Voor dit artikel heb ik deels 
gebrwk gemaakt van mijn vertaling van 
Felix Stalder's artikel, The Network 
Paradigm: Social Formations in the Age 

Merkwaardig genoeg behandelt Castells zijn 

of Information, The lriformation Society, 
http: / /www.slis. indiana.edu/tis. Dit 
artikel - en de vertaling - zijn ook te 
vinden op http: / /www.ondergang.nl 
2. Hans Knippenberg, Ben de Pater, 
De eenwordinB van Nederland, suN 
Nijmegen, I988. 
3. De eenwordinB van Nederland, 2 I I 

4 · Warna Oosterbaan 'We hebben een 
machine gemaakt die door niemand 
beheerst wordt', NRC Webpagina's 8 
november I997 

s. Voor een goed - en naar mijn 
mening inspirerend - voorbeeld: Raad 
voor het Landelijk Gebied 99/2: 'made 
in Holland', advies over landelijke aebieden, 
verscheidenheid en identiteit , 

http: I /www.rlg.nl/adviezen/ 992.html 
6. Zie voor een typisch voorbeeld: 
Manuel Castells, ' Krisis van de staat, 
kollektieve konsumptie en tegenspraken 
op het stedelijk domein' Te E!fder Ure 
23, Marxistische Staatstheorie, SUN 

Nijmegen I973 
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theoretische uitgangspunten - die in ieder geval de 
Lewinsky-affaire voorspeld lijken te hebben - vrij 
onderkoeld. Hjj beweert dat The Iriformation Aae 
geen boek over theorie is, maar over 'het communi
ceren van theorie, door de praktijk te analyseren' 7. 
Door en door empirisch dus? Het Net en Het Zelf 
zijn echter theoretische postulaten. De vraag is of 
deze begrippen zich lenen om een heldere analyse 
van de praktijk te maken. 

Ondanks zijn zelfverklaarde nadruk op de prak
tijk besteedt Castells vee! aandacht aan zijn theoreti
sche uitgangspunten. De kern van zijn betoog is dat 
er rond 1970 met de I CT-revolutie een nieuwe we
reldwijde breuk in de kapitalistische productiewijze 
is ontstaan. Hij waakt er echter voor om deze breuk 
aileen aan de voortgang der techniek toe te schrij
ven. Sociale ontwikkeling is onafscheidelijk verbon
den met veranderingen in de technologische infrast
ructuur 'omdat technologie de maatschappij is en de 
maatschappij niet begrepen of beschreven kan wor
den zonder haar technologische gereedschappen' 8 

Een maatschappij produceert haar goederen en 
diensten binnen een raamwerk van specifieke sociale 
relaties - de productiewijze. Sinds de industriele revo
lutie is de dominante productiewijze in Westerse 
Ianden het kapitalisme, ge"incorporeerd in tal van 
historisch en geografisch bepaalde instituties die 
zich bezighouden met de vorming en de distributie 
van waarde. De ontwikkelinaswijzen zijn op hun beurt 
'de technologische arrangementen waarbinnen, 
door rniddel van arbeid, materie wordt omgezet in 
product. De ontwikkelingswijze is bepalend voor de 
uiteindelijke omvang en kwaliteit van het surplus'9. 
De resultaten van technologische innovaties openen 
nieuwe mogelijkheden die wei of niet kurmen wor
den ontwikkeld en aangewend. Er is een sterke rela
tie van wederzijdse be"invloeding - niet van bepaling 
- tussen uitvinding en gebruik. Het voorbeeld is het 
internet zelf, dat ontworpen is als een communica
tienetwerk dat na een nucleaire aanval nog zou kun
nen functioneren, maar zelf een soort explosie ver
oorzaakte van onvermoede gebruiksmogelijkheden. 
De in crisis verkerende industriele 'ontwikkelings
wijze ' was er rijp voor om die nieuwe mogelijkhe-

den te omarmen. De ICT-revolutie heeft volgens 
Castells een nieuwe ontwikkelingswijze ge.introdu
ceerd - de informationele ontwikkelingswijze - die 
zich van aile voorgaande fasen van de kapitalistische 
productiewijze onderscheidt door haar netwerkka
rakter. Deze informationele ontwikkelingswijze 
noemt hij kortheidshalve 'Het Net'. Hier is het ge
vaar groot om in 'hype-land' verzeild te raken. Alles 
heet tegenwoordig netwerk, maar alles is ook altijd 
in zeker opzicht 'netwerk' geweest. De vraag is of 
het gebruik van dit begrip meer is dan de introductie 
van een zoveelste aan de stand van de technologie 
ontleende metafoor in de sociologie. 10 

Op grand van een analyse van de naoorlogse ge
schiedenis van de technologie en een vergelijking 
met de ontwikkelingspatronen van de Industriele 
Revolutie concludeert Castells dat de 'informatio
nele ontwikkelingswijze' 11 een volslagen ander 
ontwikkelingspad volgt dan eerdere technologieen. 
Met deze technologieen wordt ieder product tege
lijkertijd ook weer grondstof voor nieuwe produc
ten - informatie - waardoor een permanente ver
snelling van het innovatieproces ontstaat. 1 2 Dit zelf
versnellende vermogen heeft in ongeveer twintig 
jaar een nieuwe economische toestand, de iriforma

tionele (iriformational) en mondiale (alobal) economie 
tot stand gebracht . Deze nieuwe economie is infor
mationeel omdat de concurrentiekracht van de 
voornaamste spelers (bedrijven, regia's of Ianden) 
afhankelijk is van hun vermogen om elektronische 
informatie te creeren en te verwerken. Ze is mondi
aal omdat de belangrijkste aspecten, van fmancie 
ring tot productie, direct- multinationale onderne
mingen - of indirect - door mid del van netwerken 
en samenwerkingsverbanden - op een wereldwijde 
schaal georganiseerd zijn. Deze nieuwe mondiale 
econornie is meer dan slechts een laag van economi
sche activiteiten hoven op het bestaande productie
proces. De doelstellingen en waarden die voort
vloeien uit de agressieve uitbating van de nieuwe 
productiviteitsmogelijkheden die de geavanceerde 
informatietechnologie biedt, bepalen en hervor
men aile econornische activiteiten .Bestaande pro
cessen worden op een andere voet gereorganiseerd 

7· Castells 1997, p. 3· http: / / www.ondergang.nl tautologie. Castells '96, p. 21, noot 33-
1 2. Vergelijk de uitspraak van Alvin 
Toffier uit 1970 dat "technology feeds 
on itself" (Future Shock). Toffier 
ontbreekt vreemd genoeg in de 
literatuurlijst. 

8. Castells, 1996, p. 5. 
9· Castells, 1996, p. 16. 
10. Zie: P. Nas, A. Houweling, The 
Network Metaphor, Journal of Social 
Sciences 1998, voh, number 4, 
pp. 221-232. Ook op 

1 1 . Castells introduceert de term 
' informationele maatschappij' omdat 
de creatie, bewerking en distributie de 
voornaamste bronnen van 
productiviteit en macht zijn. 
lnformatiemaatschappij vindt hij een 
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(bijvoorbeeld transnationale productie), of moeten 
zich herpositioneren ten opzichte van de nieuwe 
hoogproductieve sectoren.' 

Het verschil met de wereldeconomie uit het ver
leden is dat 'het een economie is die in staat is om 
real time en op een mondiale schaal als een eenheid te 
werken.' 1 3 De mondiale schaal waarop de informa
tionele economie opereert wil echter niet zeggen 
dat de hele wereld er deel van uitmaakt. Volgens 
Castells is juist een van de kenmerken van deze ont
wikkelingswijze dat economisch oninteressante re
gia's volledig - en vrijwel letterlijk - 'uitgescha
keld' kunnen worden. Hij noemt dit de ' opkomst 
van de Vierde Wereld' . Een Vierde Wereld die ge
ografisch niet beperkt is tot delen van de - volgens 
Castells voormalige- Derde Wereld, maar die ook 
aangetroffen wordt binnen de Verenigde Staten zelf 
in de 'Zwarte Gaten' van het informationele kapita
lisme. 14· Deze Zwarte Gaten hebben hooguit een 
'perverse connectie' met Het Net door middel van 
de mondiale criminele economie. 1 s 

Castells' behandeling van de informationele eco
nomie - 'Het Net' - is een systeemtheoretische be
nadering te noemen. Het aantrekkelijke van Cas
tells' aanpak is dat hij deze benadering combineert 
met een handelingstheoretische benadering over 
'Het Zelf'. Onder Het Zelf schaart Castells aile te
genkrachten die door Het Net worden opgeroepen. 
Het Zelf symboliseert de strategieen waarmee men
sen hun identiteit, op de proef gesteld door de chao
tisch verlopende structurele veranderingen die de 
dynamische netwerken in de traditionele sociale en 
economische levenssfeer teweeg brengen, trachten 
te bevestigen. Nieuwe sociale formaties ontstaan 
volgens hem rand kernidentiteiten als sekse, religie, 
etniciteit of nationalisme. Deze identiteiten worden 
vaak ervaren als biologische of sociale constanten, in 
tegenstelling tot de snelle veranderingen in het so
dale landschap. Door de wisselwerking tussen Het 
Net en Het Zelfworden zowel de levensomstandig
heden als de menselijke ervaring diepgaand en we
reldwijd veranderd. 

Hij ziet identiteit niet als een afgeleide van de 
productiewijze, in tegendeel: de vorming van iden
titeit zelf is een dynamische motor bij de totstandko
ming van een maatschappij. Identiteit defmieert hij 
als: 'het proces van betekenisvorming op grand van 
een cultureel kenmerk, dat dominant is - of een aan ~ 

tal samenhangende culturele kenmerken, die domi
nant zijn- ten opzichte van andere betekenisbron
nen' 16 Hij formuleert de hypothese dat 'degene die 
een collectieve identiteit construeert, grotendeels 
de symbolische inhoud van die identiteit en de bete
kenis voor hen die zich ermee identificeren of er zich 
juist tegen afzetten, bepaalt' 1 7. 

Castells onderkent drie typen identiteit, die cor
responderen met verschillende sociale groeperin
gen: leaitimizinB - ,resistance- en project identity. 
1 • Leaitimerende identiteit wordt gevormd door do
minante maatschappelijke krachten metals doel hun 
overheersing uit te breiden en te rationaliseren. Le
gitimerende identiteiten creeren instituties, geba
seerd op, wat Max Weber noemde, 'rationale Herr
schaft'. 
2. Verzetsidentiteit: wordt geproduceerd door die 
groeperingen die worden achtergesteld binnen - of 
uitgesloten door - de logica van de overheersers. 
Verzetsidentiteit leidt tot de vorming van groepe
ringen of gemeenschappen om ondragelijke om
standigheden het hoofd te kunnen bieden. 
3. Projectidentiteit: wordt gecreeerd door min of 
meer visionaire bewegingen die zich niet beperken 
tot het verbeteren van de omstandigheden voor de 
eigen groep, maar een verandering van de maat
schappij als geheel nastreven. Feminisme en de eco
logische beweging vall en onder deze categorie. 1 8 

Real virtuality 

De confrontatie van Het Net en Het Zelf schetst 
Castells als een botsing tussen twee ruimte-tijdbele
vingen. Het ruimte-tijdbeleving van Het Net wordt 
bepaald door de space if flows: het gemtegreerde 
mondiale netwerk. Dit bestaat uit diverse samen
hangende elementen: private netwerken, zoals de 
fmanciele netwerken, bedrijfsintranetten, semi
openbare, gesloten en publieke, open netwerken als 
het internet. Sociale verbanden worden op basis van 
deze space if .flows opnieuw gedefmieerd. 

De topologie van het netwerk wordt gevormd 
door knoop- en schakelpunten ('nodes' en 'hubs'). 
'Hubs' spelen een coordinerende rol gericht op een 
probleemloze interactie binnen het netwerk. 
'Nodes' zijn 'plaatsen met strategisch belangrijke 
functies die resulteren in een reeks activiteiten en 
organisaties rand de kernfuncties van het net
werk'. 19 Het belang van 'hubs'- de productie van 

13 . Castells, 1996, p. 92. 
14. Castells '98, p .7o- 16s. 

IS. Castells '98, p . 166-2os. 
16 . Castells, 1997, p. 6. 

17. Castells, 1997, p . 7. 
18 . Castells, 1997, p. 1o-12. 
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strategische functies van het netwerk - en van 
'nodes' - het concentreren van beslissingscentra
ligt aan de basis van de dynamiek van 'mondiale ste
den' ('global cities'). 

De bewoners van de space of flows zijn in de ogen 
van Castells de enigen waarvoor de verwachting van 
Knippenberg en De Pater opgaat dat 'culturen en 
leefstijlen meer gebonden zijn aan sociaal-economi
sche klassen dan aan terri to-

de effecten van de wereldwijde fmanciele beroering 
op lokale gemeenschappen of van een reorganisatie 
van een multinationaal bedrijf op zijn lokale vesti
gingen. 'De space if flows ( ... ) lost tijd op door de 
volgorde van gebeurtenissen te ontregelen en ze ge
lijktijdig te maken, waardoor de maatschappij in een 
eeuwig schimmenrijk veranderd'. 2 2 

Castells' aandacht gaat uit naar de ontwikkelin

riale gemeenschappen'. 
Losgezongen van iedere his
torische en geografische 
context creeren deze bewo
ners van de netwerk
samenleving hun eigen bio
toop van eenvormige 
City's, condo's, vliegvelden 
en de spreekwoordelijke 
golfbanen. Tezamen vor
men deze mondiaal ver
spreide, maar onderling 
verbonden ruin!lten de fy
sieke basis van de sociale sa

'De veronderstelling dat de 

herinnering aan het verleden (. . .) 

in de cultuur (. . .) bewaard is 

gen op het raakvlak van 
deze space if flows met de 
fysieke wereld, de space rif 
places, waarin de goede 
oude clock time en de meet
lat de tijd-ruimtebeleving 
bepalen. In The lriforma

tional City ( 1989)- in feite 
een voorstudie van The In

formation Aae - verwoordt 

gebleven (. . .) is niet zo maar een 

werkhypothese. Ze is integendeel 

verweven met de algemeen menselijke 

behoifte aan continui'teit.' 
hij de gespannen relatie 
tussen de space ifflows en de 
space if places zeer duide
lijk: 'Terwijl organisaties 
in plaatsen gelokaliseerd 

- ]]. Voskuil 

'Het Bureau 6. Afaang', p. 179 

menhang van deze nieuwe mondiale elite. 
De space if flows ('stromenruimte' zal waar

schijnlijk Van Dale niet halen) ligt aan de basis van 
een cultuur van wat Castells 'echte virtualiteit' (real 

virtuality) noemt. Real virtuality began volgens Cas
tells een rol te spelen toen Dan Quayle in de verkie
zingscampagne van 199 2 een issue maakte van het 
morele gedrag van het televisiepersonage Murphy 
Brown, dat- in de serie, niet in het echt - ongehuwd 
moeder werd. De symbolische representatie van de 
werkelijkheid drong vanaf dat moment meer en 
meer de 'echte' werkelijkheid binnen, tot het punt 
waarop fantasie werkelijker dan de werkelijkheid 
werd. 'The culture of real virtuality, where make
belief is belief in the making'. 20 

Echte virtualiteit wordt gekarakteriseerd door 
tijdloze tijd (timeless time) en plaatsloze ruimte (placeless 

space) . 'Timeless time ( ... ) de dominante vorm van 
tijdsbeleving in onze samenleving, ontstaat doordat 
de karakteristieken van het informationele para
digma en de netwerkmaatschappij systematische 
verstoringen veroorzaken in de volgorde van ver
schijnselen die binnen die context worden uitge
voerd .' 2 1 Voorbeelden van zulke verstoringen zijn 

zijn en hun onderdelen plaatsafhanlcelijk zijn, is de 
organisatorische logica niet plaatsgebonden, maar 
gebonden aan de space if flows, die karakteristiek is 
voor organisatienetwerken. Deze flows zijn op een 
bepaalde wijze gestructureerd. Ze ontwikkelen zich 
in een richting, die zowel door de hierarchische aan
sturing van de organisatie als door de materiele ka
rakteristieken van de ICT infrastructuur bepaald 
wordt. Hoe afhanlcelijker organisaties zijn van flows 
en netwerken, des te minder ze bei'nvloed worden 
vanuit de sociale context van de vestigingsplaats. Dit 
leidt tot een groeiende onafhanlcelijkheid van de be
drijfslogica ten opzichte van de maatschappelijke lo
gica.' 23 

De dominante sociale logica wordt gevormd 
door de echte virtualiteit van de space of flows, maar 
mensen Ieven in de fysieke wereld, de space of 
places. Deze 'toestand van permanente schizofre
nie', waarbij twee verschillende ruimte-tijdbelevin
gen met elkaar in botsing komen, veroorzaakt 
enorme beroeringen in culturen overal ter wereld. 
Mensen verliezen hun gevoel van eigenwaarde 
('sense of Self') en proberen nieuwe manieren te 
vinden om hun identiteit te herstellen. 

19. Castells, 1996, p. 413. 
2o . Castells, 1996, p. 37S. 
21. Castells, 1996, p. 464. 

2 2. Castells, 1996, p. 467. Restructuring, and the Urban Regional 
Process. Oxford, UK; Cambridge, MA: 2 3. Cas tells, The lriformational Cig': 

!'!formation TechnoloEIY, Economic Blackwell 1989, pp. I 69- I 70. 

30 7 



I~ 

II 
I! 

.it 

i! 

I 
ll.L 

I s &_o 6 2ooo 

De milieubeweging - projectidentiteit in actie 
Een van de manifestaties van Het Zelf dat in staat zou 
zijn om - op basis van een 'projectidentiteit' - Het 
Net uit te dagen is de milieubeweging. Om dit te 
onderbouwen introduceert Castells een derde tijd
ruimtebeleving: alacial time. Glaciale tijd Staat voor 
de lange termijn, de evolutionaire tijdschaal van de 
relatie tussen mens en natuur. Deze tijdschaal ont
trekt zich aan directe waar-

digheid van de milieubeweging om gebruik te 
maken van de mogelijkheden van de media en de 
nieuwe technologic. 

Castells brengt allerlei verbanden tussen de rol 
van de milieubeweging en het thema van zijn trilogie 
die ver gezocht en oppervlakkig zijn. Castells meent 
dat de milieubeweging er toe in staat is om een ver
binding met de alacial time te leggen en zo het funda

neming zowel wat betreft 
verleden als toekomst. Als 
hij uitlegt wat dit in zou 
moeten houden wordt hij -
afhankelijk van de smaak 
van de lezer - lyrisch of 
potsierlijk: 'Om onszelf te 
verenigen met ons kosmi
sche zelf moeten we eerst 
ons tijdsbegrip veranderen, 
de glaciale tijd door onze 
Ievens voelen stromen, de 
energie van de sterren door 

'Het viel hem op dat niemand in 

de menigte oranje droeg. Vroeger 

zag je op zo'n dag vooral verkopers 

van strikjes. Ook dat was voorbij. 

ment legt onder een poli
tiek die op de lange termijn 
gericht is. De beweging 
wordt karakteristieken toe
gedicht die goed passen in 
de tijd-ruimteconcepten 
van Castells. De relatie die 
hij legt met sociobiologie is 
dubieus. Sociobiologie gaat 
over de gedetermineerd
heid van mens en samenle
ving door natuurwetten, en 
heeft met de milieubewe-

Hij had het gevoel dat het einde der 

tijden naderde.' 

- JJ. Voskuil 

'Het Bureau 6. Afaana', p. 304 

onze aderen voelen vloeien en ons voor te stellen dat 
de rivieren van onze gedachten zich eindeloos ver
mengen in de grenzenloze oceaan van veelvormige 
levende materie'. 24 

Castells meent dat de milieubeweging haar iden
titeit aan de alacial time ontleent. Hij motiveert dit 
met de stelling dat bewustzijn van de glaciale tijd
schaal niets anders is dan ouderwets zorg dragen 
voor het nageslacht. Hij koppelt dit vervolgens aan 
sociobiologische inzichten omtrent de cultuur van 
de mens als onderdeel van de natuur, en het belang 
van respect voor volksculturen en de authenticiteit 
van tradities. Hij constateert dat nationalisme bier
van de grootste vijand is, omdat de nationale staat 
per definitie macht heeft over een bepaald territo
rium en daarmee de eenheid binnen de mensheid en 
het vermogen tot gemeenschappelijk beheer van het 
globale ecosysteem doorbreekt. De sociobiologi
sche identiteit kan worden gekoppeld aan wat hij 
noemt de 'green culture', ongeveer het tegenover
gestelde van de cultuur van de real virtuality. 

De milieubeweging is er - volgens Castells - in 
geslaagd om het 'glaciale tijdsperspectief' in de poli
tiek en het bewustzijn te introduceren Het onver
rnijdelijke Greenpeace geldt als bewijs voor de vaar-

gingweiniguitte staan. Het 
betoog draagt aile sporen van 'grote stappen gauw 
th . ' 2.1" ws. 

Het Net, Het Zeif en de Natiestaat 
Terugfietsend over Plein I 8 I 3 is het interessant om 
Castells' opvattingen met betrekking tot de toe
komst van de natiestaat te overdenken. Gaat die ten 
onder aan de spanningen tussen Net en Zelf, of is 
Nederland zo klein dat het toch een enigszins sa
menhangende regio blijft, die de stormen van de 
space of flows kan doorstaan? 

De natiestaat, de klassieke verpersoonlijking van 
leaitimerende identiteit, verliest volgens Castells (die 
voor deze gelegenheid zwaar leunt op Guehenno26) 

zijn macht, 'hoewel - en dat is essentieel - niet zijn 
invloed.''2 7 Het verlies van macht vloeit voort uit 
een verlies van soevereiniteit, die weer het gevolg is 
van de mondialisering van economische kernactivi
teiten, van de media, communicatie en - niet te on
derschatten - de mondialisering van misdaad en 
rechtshandhaving. 

Het meest in het oog springende voorbeeld van 
het verlies aan soevereiniteit bieden de geld- en va
lutamarkten, die sinds het einde van de tachtiger 
jaren volledig aan de macht van de centrale banken 

24. Castells , 1997, p. 12)- 126. 
2 s. Met dank aan Aad Smaal voor zijn 
k:ritiek op de opvattingen van Castells 
over de milieubeweging. 

2 6. 'If solidarity can no longer be 
locked into geography, if there is no 
longer a city, if there is no longer a 
nation , can there still be politics?' ,J.-M . 

Guehenno , The end if the nation-state, 
Minneapolis: Unversity of Minnesota 
Press, 1 99.1" , p1 7. 
27 . Castells , 1997 , p. 243 . 
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zijn ontsnapt. Deze markten verbinden nationale va
luta met elkaar en leggen een fmanciele coordinatie 
op, die nationale overheden belet een zelfstandige 
economische politiek te voeren. Manuel Castells 
noemt dit de 'tot handelswaar geworden democratie 
van het winstbejag'. 2 8 

Mondialisering heeft de verzorgingsmaatschap
pij dubhe! in de verdrukking gebracht. Niet aileen 
zijn de nationale budgetten - afgedwongen door de 
mondiale fmanciele markten - krapper, maar tege
lijkertijd zijn mondiale bedrijven meer en meer in 
staat gebruik te maken van verschillen in lastendruk 
en dergelijke. Dit leidt er toe dat 'verzorgingsstaten 
worden teruggebracht tot een, in een neerwaartse 
spiraal gevangen, grootste gemene deler' 29. Desal
niettemin blijft de natiestaat van doorslaggevend be
lang omdat deze nog steeds het enige legitieme 
lichaam is, waarop multilaterale arrangementen 
kunnen worden gebaseerd om de groeiende mon
diale problem en het hoofd te kunnen bieden. 

Deze positie is echter niet zonder problem en. De 
vergrote druk op de natiestaat om op het internatio
nale vlak besluiten af te dwingen, vermindert haar 
geloofwaardigheid op het terrein van de binnen
landse politiek, doordat die binnen een steeds be
nauwender netwerk van mondiale verdragen gevan
gen zit. Het resultaat is een crisis van de politieke de
mocratie. De natiestaat verliest de capaciteit om de 
eigen achterban in de maatschappij te integreren, 
zoals dat voorheen met behulp van collectieve ver
zorgingsarrangementen mogelijk was. Tezelfdertijd 
verdwijnt het politieke proces in een toenemend ab
stracte arena van internationale organisaties. 

De traditionele democratische instituties zitten 
in een fundamentele tegenstelling gevangen. 'Hoe 
meer de staat gemeenschapszin benadrukt, des te 
minder effectief wordt hij - als medemachthebber 
in het mondiale systeem van gedeelde macht. Hoe 
beter de staat presteert op het mondiale niveau, des 
te mmder kan hij de lokale achterban vertegenwoor
digen' . JO Hoe groter de afstand wordt tussen dena
tiestaat en zijn burgers, des te groter wordt de 
behoefte aan alternatieve bronnen van identiteit. 
Gevangen tussen de groeiende roep om uiteenlo
pende, vaak tegenstrijdige, identiteiten en de nood-

zaak om zich op mondiaal terrein te bewegen, ver
liezen de traditionele democratische instituties - de 
civil society- aan betekenis en aan inlloud: ze verlie
zen hun identiteit. 

De macht van de politieke democratie, ironisch 
genoeg juist op het moment dat ze vrijwel mondiaal 
omarmd wordt, lijkt onafwendbaar weg te ebben. 
Castells hoopt dat sociale bewegingen er in slagen 
om nieuwe vormen van identiteit en democratie te 
ontwikkelen, die de verbinding kunnen verbreken 
tussen de natie (de verschaffer van identiteit) en de 
staat (het besluitvormingsapparaat), twee concep
ten die pas in de mod erne tijd met elkaar verweven 
raakten.3 1 

Juist op dit moment passeer ik op mijn fietstocht 
het Vredespaleis. Wellicht een bron van legitime
rende identiteit, die nog een grootse toekomst 
heeft. Eerst maar eens snellangs Paagman om te kij
ken of er al een nieuwe 'Haagse Harry' uit is, oftoch 
Eline Vere nog maar eens lezen. 

RTFM? 

Brengt Castells' theorie ons werkelijk dichter bij de 
ontknoping van het wereldraadsel? Zijn methode 
stelt hem in staat om een samenhangend betoog te 
houden waarin zowel de hightech laboratoria van 
Silicon Valley, de lowtech laboratoria in de Colombi
aanse jungle, de mondiale kapitaalmarkten en de psy
chologische achtergrond van de terroristische aan
slag op de metro van Tokio passen. De welwillende 
lezer blijft echter wei met de vraag zitten of Castells' 
dialectische spanning tussen Net en Zelf verklarings
kracht heeft, of een rubberen Procrustesbed - 'one 
size fits all'- is dat hem in staat stelt alles met alles te 
combineren en toch een leesbaar (en zelfs opwin
dend) hoek te schrijven. Parallellen met Geyl's kri
tiek op Toynbee - 'Het wil zeggen dat Toynbee in zijn 
hart gelooft dat het desintegratieproces zich van onze 
beschaving meester gemaakt heeft ( . . . ) Zijn methode 
( ... ), dienthij aan als empirisch.' 32

- of Vander Dus
sen's kritiek op Braude! - 'er is hier dus sprake van 
een theorie, die in feite een eenvoudige, zij het bril
jante, vondst is bij de oplossing van een compositie
probleem' 33 zijn eenvoudig te trekken. 

In feite betreft het een basiskenmerk - noem het 

28. Castells, 1996, p. 4-72 · 
29. Castells, 1997, p. 2)4-· 
Jo. Castells, 1997, p. 308. 

nieuwe emancipatiebewegingen ziet. 
Will em Minderhout, The return if the 
city, s&_p }, 2ooo. 

Utrecht/ Antwerpen, 1978, p. I2J
r 28. 
33· WJ. van der Dussen, 'Geschiedenis 
en filosofie ' , in: Taal en Geschiedenis, 

Groniek Groningen 1994-, p. r 07. 
3 r. Zie ook Sassen, die in deze 
ontvlechting van soevereiniteit en 
natiestaat daadwerkelijk als basis voor 

3 2. Pieter Geyl, 'Toynbees' systeem 
der beschavingen', in: Verzamelde 
opstellen 4. Het Spectrum 
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een zwakte- van de sociale wetenschappen: iedere 
aspirant-goeroe ontwikkelt weer zijn eigen metho
dologie en begrippenapparaat in de hoop school te 
maken. Als 'oplossing van een compositieprobleem' 
heeft Castells zeker geen slechte - zij het wellicht 
geen briljante - aanpak gevonden. Ik vind 'Het Net' 
en 'Het Zelf' krachtige metaforen, die mij in ieder 
geval het idee geven- hoe 'quick and dirty' ook
enige intellectuele grip op de mondiale ontwikke
lingen te krijgen. Bart Tromp's kritische waardering 
voor Daniel Bell is volgens mij ook op Castells van 
toepassing. 'Zoals voor aile begripsmatige raamwer
ken geldt, kan de juistheid ervan niet bewezen of 
aangetoond worden . De vruchtbaarheid echter wel: 
elk begrippenstelsel dat de manier waarop econo
mie en techniek, politiek, en cultuur elkaar bei:n
vloeden als een probleem opvat, heeft grote voorde
len hoven dat waarin per defmitie wordt aangeno
men dat de logica van verandering in een samenle
ving voor deze drie sferen dezelfde is.' 34 

Castells is nogal een sombermans, maar ik vind 

hem een verademing in vergelijking tot de al te 
simplistische heilsprofeten van wat men de Nieuwe 
Economie pleegt te noemen, zoals Kevin Kelly (de 
hogepriester van de space <if flows, die helen verdoe
menis belooft aan hen die zich niet tot de 'regels van 
de nieuwe economie' bekeren.H). Castells geeft te
vens een goede aanvulling op mensen als Waller
stein, die weinig oog hebben voor de impact van in
formatie- en communicatietechnologie (r CT) op het 
'wereldsysteem' .3 6 Ik blijf daarom met voorzichtig 
enthousiasme RTF M adviseren, maar niet als eind
punt, maar als beginpunt voor verdere overdenkin
gen. The lriformation Age is op zijn minst een boeiende 
raamvertelling, aangedreven door Castells' fascina
tie voor het informatietijdperk. Een fascinatie geba
seerd op enthousiasme, hoop, scepsis, afschuw. En 
ook weemoedigheid. 

WILLEM MINDERHOUT 

Business consultant Origin 
Lid AB PvdA cif'deling Den Haag 

34· Bart Tromp, 'Modernisme als 
probleem', in: Eenjrisoewassen doedelzak, 
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988, 
p. 62-63. 

Reaels voor de Nieuwe Economie, 
Nieuwezijds Amsterdam, 1999, p. 26. 
3 6. Immanuel Wallerstein, 'De wereld 
die ons te wachten staat in 3 2 

Social is me &._Democratie 7 I 8 1999. 
Bart Tromp, 'Hedendaags kapitalisme. 
Wereldsysteemanalyse.' , Twintiaste 
jaarboek voor het democratisch socialisme, 
WBS I Arbeiderspers Amsterdam, 1999. 3 >. 'Als je niet in real time werkt, ben 

je er geweest', Kevin Kelly, Nieuwe 
stellingen' en Willem Minderhout, 'De 
wereld van Immanuel Wallerstein', 
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Advertentie 

H.Don e.a. 

Schuld en solid~riteit 

Aan het begin van de 21 e eeuw is Nederland bezig 

om van een fmancieringstekort op een overschot 

op de rijksbegroting over te stappen. Kunnen, zo 

vraagt menige sociaal-democraat zich af, de 

fmanciele en andere tekorten die zich in sectoren 

als het onderwijs en de gezondheidszorg voordoen 

('private rijkdom, publieke armoede') nu 

eindelijk worden weggewerkt? Zo ja, hoe moeten 

die extra overheidsuitgaven dan worden gefman

cierd? Door de (nog altijd omvangrijke ) 

staatsschuld van ons land minder snel af te lossen? 

Door de lastenverlichting te beperken? Of door 

het geld elders in de publieke sector te zoeken? 

In 'Schuld en solidariteit' analyseren de economen 

H.Don (directeur CPB) , C.A. de Kam (hoog

leraar economie in Groningen), D. Wolfson 

(lid Eerste Kamer) en B. Jacobs (Tinbergen 

Instituut/CentER)op heldere, soms provocerende 

wijze de keuzes waarvoor de PvdA en andere 

polltieke partijen staan. Vier prikkelende bij

dragen over meevallers en komende generaties; 

over vette jaren en zure appels; en over 'sterk en 

sociaal' in de overheidsfmancien. 

H.Don e.a. , Schuld en solidariteit, Amsterdam, 
Wiardi Beckman Stichtina, 2000, 80 biz .. 

Te bestellen door overmakina van ].25,- op postairo 
nummer 3479700 t. n. v. PvdA-brochures, Amsterdam, 

onder vermeldinB van het bestelnummer: 773. 
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APOCALYPS 6 

DE MEESTER VAN CABESTANY 

Links tilt de zoon 

zijn frele moeder 

uit het graf. 

Johanneszojong 

Petrus vol bebaard, 

het einde der tijden. 

Een halve maan 

gebrokkeld vol koppen: 

dat is het timpaan. 

In het midden stuurs 

de strenge vorst: 

hij deelt straffen uit . 

Rechts met lange hand en 

haar ogen weer toe 

zweeft ze omhoog. 

Vijf engel en van hoven 

met wierook en vingers, 

onder klinkt er muziek. 

Thomas gelooft 

haar hemelse gordel 

verbaasd in de hand 

Maria leeft toch, 

zij aanbidt en 

geeft ons hoop. 

Caput Stagni: stilstaand water 

bij Perpignan aan de grens. 

Naamloos is de maker. 

REIN BLOEM 
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B 0 E K E N 

De nieuwe economie: 
een braze bundeling 
van kennis 

Wim van Hennekeler bespreekt: 

Charles Leadbeater, Livin9 on Thin Air. 

The New Economy, London: Penguin, 

'999 · 

Vee! schoolpleinen vormen tegen
woordig marktplaatsen voor het 
ruilen en verhandelen van Poke
mon-kaarten. Menig ouder zal 
zich a! op zijn achterhoofd hebben 
gekrabd bij het verzoek van zoon 
of dochter een setje van die kaar
ten aan te schaffen: acht gulden 
betalen voor zeven kaarten waar 
niets bijzonder mee aan de hand 
lijkt te zijn? Slim bekeken van die 
fabrikant! 

Oat is echter op zich niet nieuw. 
Dertig jaar geleden a! spendeer
den kinderen hun zakgeld - en 
vaak meer dan dat - aan plaatjes 
van voetballers uit de Eredivisie, 
net zo lang tot ze aile elftallen bij 
elkaar hadden. En die laatste ont
brekende plaatjes van Coen Mou
lijn en Piet Keizer, die kostten in 
feite een vermogen, want je kocht 
je arm aan aile zakjes met plaatjes 
die geheel bleken te bestaan uit 
spelers die je a! had. Nu kunnen 
we hier dezelfde, ietwat morele 
bedenkingen bij koesteren als nu 
bij de Pokemon-plaatjes, maar het 
geeft wei aan dat hier in feite 
sprake is van 'oude economie': de 
produktiekosten van de plaatjes 
vormden maar een beperkt dee! 
van de verkoopprijs en het ver
schil is winst voor de producent. 
Anders dan de voetbalplaatjes 
hebben de Pokemon-plaatjes ech
ter nog een extra soort waarde die 
op de kaarten vermeld staat. Heb 

je geluk, dan zit in jouw setje een 
kaart die eigenlijk vijftig gulden 
'waard' is, zo luidt de tekst. En 
voor die prijs, of zijn ruilwaarde 
aan andere kaarten, gaat hij ook 
van de hand. Waarom is die kaart 
vijftig gulden waard? Omdat de 
kinderen daarin geloven. De pro
ductiekosten vormen hooguit een 
paar cent, de verkoopwaarde on
geveer een gulden per kaart maar 
de handelswaarde vijftig gulden. 
Althans: op dit moment. Na een 
jaar, als de rage weer voorbij is, 
komt de waarde akelig dicht in de 
buurt van de productiekosten of 
nogminder. 

Kennis-economie 

De handelswaarde van de Poke
mon-kaarten vormt een parallel 
met de 'nieuwe economie'. Char
les Leadbeater beschrijft in Livin9 
on Thin Air- The New Economy hoe 
de waarde van een onderneming 
als General Motors in feite de optel
som vormt van de waarde van de 
samenstellende delen: machines, 
productielocaties, etcetera. Oude 
economie dus. Maar een onderne
ming als Microscift is talloze malen 
meer waard dan de optelsom van 
dit soort zaken: nieuwe economie. 
Waarin schuilt het verschil? Val
gens Leadbeater met name in ken
nis. De nieuwe economie is in zijn 
ogen vooral een kennis-economie, 
meer dan - wat nogal eens wordt 
aangenomen - een Internet-eco
nomie. Concurrentiefactoren zijn 
dan ook: de mate waarin organisa
ties in staat zijn de kennis te be
houden en uit te diepen, zich 
voortdurend te vernieuwen, en de 
mensen aan zich te blijven binden 
die die kennis belichamen. De 
nieuwe werknemer is een kennis
werker. Deze kennis wordt aange-
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wend voor allerlei samenwer
kingsverbanden buiten de grenzen 
van de traditionele onderneming: 
met leveranciers, afnemers, on
derzoeksinstanties, zelfs met con
currenten. De transparantie en 
snelheid van handelen die door 
moderne informatietechnologie 
zoals Internet-toepassingen mo
gelijk worden gemaakt, geven 
hieraan een belangrijke impuls. 
Toch moet de nieuwe econornie 
volgens Leadbeater niet worden 
verengd tot een geheel van op In
ternet gebaseerde processen. Ook 
vee! ondernerningen uit de oude 
economie, bijvoorbeeld produc
tiebedrijven, tonen volgens hem 
steeds meer nieuw economisch 
gedrag. 

Virtueel vereenzamen 
Evenals Internet is er ook een an
dere term die vaak valt in discus
sies over nieuwe econornie: virtu
ele organisaties. En ook daarbij 
plaatst Leadbeater een aantal be
langrijke nuanceringen. Somrnige 
organisaties worden inderdaad 
meer virtueel als we daaronder 
verstaan de toename van netwer
ken met andere organisaties, de 
ad-hoc coalities tussen onderne
mingen, het spectaculair ge
groeide gebruik van email, Intra
net en andere nieuwe communica
tiemedia . Maar aan de andere kant 
zal de nieuwe econornie toch niet 
moeten gaan inhouden dat iedere 
werknemer op zichzelf terugge
worpen zal worden: weliswaar 
voorzien van aile moderne tech
nologie op de eigen zolderkamer, 
maar vereenzamend en verpiete
rend . lntegendeel, zo stelt Lead
beater in misschien wel het meest 
belangwekkende onderdeel van 
zijn betoog. Het versterken van de 
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communicatieve en sociale ban
den tussen medewerkers, oftewel 
het manaaen van het sociale kapi
taal, daar zal het met name om 
draaien. Als organisaties dat suc
cesvol doen, binden zij de mensen 
aan zich en versterken zij de on
derlinge uitwisseling van kennis. 
En dat zijn precies de factoren die 
ondernemingen succesvol maken 
in de nieuwe econornie. Juist op 
dat vlak schieten veel bedrijven in 
bijvoorbeeld Silicon Valley tekort. 
Hoe vernieuwend dit netwerk van 
ondernemingen ook mag zijn en 
hoe belangrijk voor vee! technolo
gische doorbraken, in het ma
nagen van het sociale kapitaal heb
ben zij zich traditioneel en volgens 
de oude econornie opgesteld: te 
weinig gedaan dus. De zwakke pij
ler onder de turbulente innovatie
fabriek Silicon Valley is zodoende 
dat medewerkers een heel braze 
band met hun werkgever hebben 
en die gemakkelijk inruilen voor 
een ander waar meer te verdienen 
valt. Daardoor lekt essentiele ken
nis weg naar de concurrent. Die 
doet er overigens vervolgens ook 
weer weinig mee en verwacht dat 
de medewerker een a twee jaar in 
dienst zal blijven en weer verder 
trekt. Pas als er een onderneming, 
of misschien wel een netwerk van 
verschillende ondernemingen, 
opstaat die op basis van expliciete 
normen en waarden mensen aan 
zich gaat binden, kennis gaat mo
biliseren en een eigen bedrijfscul
tuur gaat kweken waar mensen 
graag bij willen horen, dan moe
ten de overige ondernemingen 
zich echt zorgen gaan maken. 

Een selectieve overheid 
Welke zou de rol van overheid en 
politiek moeten zijn in deze 

nieuwe economie? Politiek en 
overheid zouden zich volgens 
Leadbeater nadrukkelijker moe
ten richten op het laagdrempelig 
maken en stimuleren van kennis
uitwisseling. Bovendien zou de 
staat sterker moeten gaan investe
ren in die zaken die bijdragen aan 
de ontwikkeling van het sociale 
kapitaal : kwalitatief goed onder
wijs, innovatie in het bedrijfsle
ven, etcetera. Dit alles vergt een 
transparante, selectieve overheid, 
maar wel een met een duidelijke 
rol. Bij de in te zetten instrumen
ten zijn slimme fiscale maatrege
len volgens Leadbeater met name 
van belang. De overheid zal in de 
nieuwe econornie meer een 
machtsfactor moeten zijn die ge
wenste initiatieven aanmoedigt en 
ongewenste ontmoedigt, dan een 
sterke staat die met geboden en 
verboden werkt op basis van vaste 
grondbeginselen. 

De greep naar het fiscale be
leidsinstrument is tegen die ach
tergrond begrijpelijk, maar wei
nig verrassend - hoeveel maat
schappijhervormers zijn de auteur 
hier niet in voorgegaan - en bo
vendien beperkt. De kracht van 
zijn analyse zit met name in hoe 
onderneminaen het 'sociale kapi 
taal' meer moeten gaan besturen 
en aanrnoedigen. Hoe overheden dit 
kunnen stimuleren, komt minder 
uit de verf. Vragen die onbeant
woord blijven, maar wei van be
lang zijn, zijn bijvoorbeeld: wat 
betekent de nieuwe economie 
voor het economische en het tech
nologiebeleid van de overheid? 
Welke kansen biedt zij de overheid 
voor het realiseren van beleids
doelstellingen op andere terrei
nen, zoals het aanpakken van ach
terstands- en integratieproblema-
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tiek? Moeten we sowieso de natio
nale overheid wel als een belang
rijke machtsfactor blijven zien, of 
vergt de globaliserende, kennisin
tensieve economie eerder initia
tieven van hetzij supra-nationale 
overheden, hetzij andere niveaus, 
niet noodzakelijkerwijs overheid? 

Nieuwe onzekerheden 

Met alle kansen die de nieuwe 
economie biedt, moeten we toch 
niet blind zijn voor een paar be
langrijke keerzijden waar Lead
beater te weinig aandacht voor 
heeft. Niet alleen de overheid 
maar ook het bedrijfsleven zelf 
zou die pro-actief aan moeten pak
ken, dus voordat die keerzijden 
zich daadwerkelijk hard doen gel
den. Hn van de uitgangspunten 
van overheidsbeleid zou bijvoor
beeld kunnen zijn om drop-outs in 
de nieuwe economie - in welke 
vorm dan ook - tijdig op te sporen 
en te begeleiden. Bovendien zou
den overheid en bedrijfsleven zich 
goed moeten wapenen tegen 
nieuwe onzekerheden die de 
nieuwe economie oproept. Zo 
fluctueert waarde in de nieuwe 
economie veel sterker dan in de 
oude, naar hoven en naar bene
den. Vandaag geloven kinderen 
nog dat Pokemon-kaarten vijftig 
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gulden waard zijn als dat erop 
staat, maar morgen misschien al 
niet meer. 'Living on thin air ' kan 
gevaarlijk zijn en veel minder 
voorspelbaar dan in de oude, ver
trouwde kapitaalgoederenindus
trie waarin veranderingen soms in 
slakkengang gingen, ook al werd 
dat op dat moment nooit zo erva
ren. 

Zonnige kanten 

Daarnaast is de nieuwe economie 
kwetsbaar op een heel andere ma
nier dan vroeger. Wie vroeger se
rieuze economische schade wilde 
berokkenen, dacht al gauw aan het 
uitschakelen 'van belangrijke 'slag
aders' als havens, wegen en brug
gen. Tegenwoordig volstaat een 
simpel computervirus al om mil
jardenschade te veroorzaken. 
Nieuwe aanvalmechanismen vra
gen om nieuwe afweermechanis
men. Het 'I love you' virus was in 
feite nog Spielerei, wel snel om zich 
heen grijpend maar relatief on
schuldig. Een meer precies ge
richte en meer verwoestende 
virus-aanval lijkt misschien een 
aardig thema voor de nieuwste 
James Bond-film, maar zou die op 
basis van de nu voorhanden zijnde 
verdedigingsmethoden kansloos 
zijn? 

Deze keerzijden van de nieuwe 
economie vragen dus een nieuwe 
aanpak. Zonnige kanten zijn er ge
noeg. Zeker als we de nieuwe eco
nomie niet beschouwen als een 
door technologie gedreven serie 
economische processen waarin in
dividuen eenzaam in virtuele or
ganisaties verdwalen, maar als een 
kenniseconomie waarvan perma
nente ontwikkeling, vernieuwing 
en uitdaging de voornaamste ken
merken zijn . Charles Leadbeater 
is erin geslaagd dat laatste beeld 
met aanstekelijk enthousiasme op 
te roepen. Hij zal zelf echter niet 
ontkennen dat we nog maar aan 
het begin staan van de gedachten
vorming rondom de consequen
ties van de nieuwe economie. Dit 
geldt niet alleen voor bedrijven, 
die de mond vol hebben over e

Business solutions, maar vaak nog 
maar aan het begin staan van het 
mobiliseren van kennis en sociaal 
kapitaal. Het geldt ook voor de 
politiek, die zich zal moeten her
bezinnen op haar eigen rol en de 
uitdagingen waarvoor de overheid 
zich in de nieuwe economie ge
steld ziet. 

WIM VAN HENNEKELER 

Management Consultant bij 

PA Consulting Group 

1 
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Nogmaals de 
c E T E co-affaire 

Ins & D van april stond een open
hartig verhaal van Arie de Jong 
over zijn belevenissen als kort
stondig gedeputeerde tijdens de 
Zuid-Hollandse CETEco-affaire. 
Ik heb dat natuurlijk met veel inte
resse gelezen, vanwege de drie pe
rioden die ik zelf voor de PvdA in 
de Zuid-Hollandse Staten doorge
bracht heb. In de laatste periode, 
die een kleine drie maanden voor 
de uitbarsting van de CETECo-af
faire eindigde, was ik fractievoor
zitter. 

Er zijn twee punten die in De 
Jong's verhaal niet de aandacht 
krijgen die zij volgens mij verdie
nen. Overigens werden deze ook 
in het rapport van de onafhanke
lijke commissie niet erg opvallend 
behandeld. Ik wil deze gelegen
heid aangrijpen om die twee pun
ten wat meer te belichten. 

Hoewel de aanleiding dus de 
Zuid-Hollandse CETECO-affaire 
is, zijn mijn opmerkingen meer al
gemeen bedoeld. Ze hebben 
vooral betrekking op de manier 
waarop de verantwoordelijkhe
den en de controlemogelijkheden 
tussen ambtenaren en dagelijks 
bestuurders, en tussen de 'ge
wone' volksvertegenwoordigers 
en die politieke bestuurders gere
geld zijn. Waar ik het hier over Ge
deputeerde Staten (Gs) en Provin
ciale Staten (Ps) heb, kan in de 
meeste gevallen ook B & w en de 
Gemeenteraad gelezen worden . 

Met de meeste conclusies van 
Arie de Jong, die ook een wat bre
der bereik hebben, ben ik het ove
rigens vrijwel geheel eens. Ook 
zijn beschrijving van de voorge-

schiedenis klopt met wat ik daar 
van heb meegemaakt. En dat komt 
er op neer dat we daar heiden niet 
vee! van gemerkt hebben . .. 

Gronden voor vertrouwelijke 
besluiten 

Het Gs-besluit uit 199 5 werd ver
trouwelijk gehouden. Daar waren 
onvoldoende redenen voor, is na
derhand alom geconstateerd . 
Maar ook het feit aileen dat niet 
behoorlijk werd opgeschreven 
waarom en tot wanneer het be
sluit vertrouwelijk diende te zijn, 
moet bekritiseerd worden. Er zijn 
allerlei situaties denkbaar waarin 
een bestuur op goede gronden kan 
besluiten dat zaken vertrouwelijk 
moeten blijven. Maar die gronden 
moeten wei in het besluit tot ver
trouwelijkheid genoteerd wor
den. Ik noem een aantal punten. 

- De redenen voor vertrou
welijkheid . 
- De mate van vertrouwelijk
heid. Het is voorstelbaar dat in 
de sfeer van ruimtelijke orde
ning, grondverwerving en on
derhandeling zelfs het feit dat 
een onderwerp aan de orde is 
geweest geheim blijft. Bij per
sonde ( disciplinaire) kwesties 
is er echter geen enkele reden 
te verbloemen dat daarover ge
sproken is, al zal de naam van de 
ambtenaar in kwestie en het ge
nomen besluit veelal vertrou
welijk blijven (in het geval van 
de kasgeldbeheerder en diens 
chef bleek dat niet vol te hou
den). 
- De duur van de vertrouwe
lijkheid. Disciplinaire maatre
gelen blijven, als ze vertrouwe
lijk moeten blijven, dat ook 
voor altijd . Voor een groot aan
tal vertrouwelijke besluiten is 
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daar echter geen red en voor, en 
het is dan ook wenselijk vast te 
leggen wanneer de vertrouwe
lijkheid beeindigd wordt. Dat 
kan een bepaaide datum zijn, 
maar ook het bereiken van een 
bepaalde fase in een of andere 
ontwikkeling. 
- De kring van personen. Uit 
de aard van het besluit, en de bij 
de voorbereiding en uitvoering 
betrokken ambtenaren, is vaak 
wei duidelijk wie ondanks de 
vertrouwelijkheid op de hoogte 
client te zijn. Maar een expli
ciete regeling kan geen kwaad. 
Moeten aile directeuren op de 
hoogte zijn? Worden Statenle
den wei of niet vertrouwelijk 
gei'nformeerd (of een vakcom
missie uit de Staten, dan wei de 
fractievoorzitters in het senio
renconvent)? 

Het hebben van dit soort spelre
gels heeft aileen nut wanneer er 
ook enige controle is op de uitvoe
ring. Het is vreemd dat dit in het 
geheel niet geregeld is, en het ver
baast me dat dit structurele, en 
niet aileen voor het Zuid-Hol
landse bestuur geldende aspect 
niet wat meer aandacht heeft ge
kregen. Het enige handvat voor 
controle is nu de besluitenlijstjes 
van de wekelijkse Gs-vergadering. 
Die zijn op zich openbaar, maar 
maken zelfs over niet-vertrouwe
lijke punten niet vee! duidelijk 
(bijvoorbeeid slechts het onder
werp en de mededeling 'besloten 
cf. voorstel'). Als een vertrouwe
lijk punt aan de orde is, wordt dat 
wei aangeduid, maar zonder on
derwerp (wat overigens, zoals 
hiervoor al aangegeven, vaak zon
der bezwaar genoemd zou kunnen 
worden). 
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Statenleden zouden natuurlijk 
elke keer wanneer van een ver
trouwelijk punt sprake is, kunnen 
gaan vragen wat het onderwerp is, 
of waarom het vertrouwelijk is. 
Het zou weilicht zinvoller zijn 
wanneer GS bijvoorbeeld jaarlijks 
rapporteren over het aantal ver
trouwelijke besluiten, welke 
(soort) onderwerpen dat betrof, 
hoeveel er nog steeds vertrouwe
lijk zijn, e.d. 

De uitvoering van het CETECO
besluit 

Het CETECO-besluit was fout of 
minstens onverstandig. Dat Yin

den we in elk geval nu. Of we, als 
Statenleden, dat toen ook allemaal 
zouden hebben gevonden, weten 
we niet - we hebben die vraag 
toen niet voorgeiegd gekregen. 
Maar het besluit bevatte wei crite
ria, bijvoorbeeid voor de bedrij
ven waaraan geleend mocht wor
den. Toch werden die al vrijwel di
rect niet meer toegepast. De ach
tergronden daarvan blijven mij in
trigeren, en ik had dat graag beter 
onderzocht gezien. (In dit kader 
zouden ook de aanwijzingen dat 
het actief in- en uitlenen al v66r 
het Gs-besluit van 1995 aan de 
gang was onderzocht moeten 
worden.) Hier weegt natuurlijk 
ook zwaar dat er geen controle
mechanismen door GS ingesteid 
waren. Waren die er wei geweest, 
dan had het in elk geval niet in deze 
mate kunnen ontsporen. Maar de 
neiging tot ontsporing in de uit
voering was wei erg groot. 

De verantwoordelijkheden van G s 
Het ontbreken van controle raakt 
ook aan het punt waarop ik van 
mening verschil met Arie de Jong: 
het aftreden van Jaap Wolf en Jan 

Heijkoop. Ook ik vind het moei
lijk te verteren dat er een proces 
op gang kwam waarbij twee prima 
gedeputeerden publiekelijk opge
knoopt werden, zonder door de 
commissie gehoord te zijn en al 
v66r het debat in de Staten. En dat 
wordt nog versterkt doordat het 
hier ging om een besluit waarbij zij 
vanuit hun portefeuille noch in de 
voorbereiding noch in de uitvoe
ring betrokken waren . Bovendien 
in een situatie waar de eerst- en 
meer verantwoordelijke gedepu
teerden niet meer aanspreekbaar 
zijn . Maar zoals Leo Beenhakker 
bij zijn vertrek bij Feijenoord zei, 
er is verschil tussen schuld en ver
antwoordelijkheid. 

En dan moet ook tellen dat van 
het college als geheel meer alert
heid verwacht had mogen worden 
in het opzetten (en toepassen) van 
controles. Men zag het onderwerp 
rnisschien niet als het meest be
langrijke besluit van het college. 
Een aanwijzing daarvoor is in elk 
geval dat geen van de PvdA-gede
puteerden het er met zijn fractie
voorzitter over heeft gehad. (Nor
maal gesproken werden in het 
fractiebureau de politiek belang
rijke of gevoelige onderwerpen 
besproken aan de hand van de 
agenda voor de komende GS ver
gadering.) Toch lager wei het on
gebruikelijke feit dat na ampele 
discussie een collegelid (en nog 
wei de Comrnissaris van de Konin
gin) van mening bleef dat er een 
verkeerd besluit werd genom en. 

En nog zwaarder telt, het zon
der goede redenen vertrouwelijk 
houden van een besluit tegenover 
PS . Wat wel en wat niet openbaar 
is en wat passief of actief door GS 

aan de besluitvorming en de con
trole van PS onderworpen wordt, 
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is cruciaal in de verhouding tussen 
het algemeen en het dagelijks poli
tiek bestuur, en daarvoor is zeker 
het college als geheel verantwoor
delijk te houden . 

Vandaar dat ik er meer toe neig 
het aftreden niet alleen als onver
mijdelijk, maar ook als de politiek 
juiste stap te zien, ook al heeft dat 
tot het vertrek van twee goede ge
deputeerden geleid. (Niet dat de 
derde afgetreden gedeputeerde, 
Arie de Jong, geen goede gedepu
teerde was, maar die situatie is 
m.i. niet vergelijkbaar). Maar 
voor aile drie geldt dat hun ver
trek ook een positieve kant heeft, 
al zal dat voor hen zelf een schrale 
troost zijn. Hoewel de hele affaire 
er natuurlijk toe geleid heeft dat 
het aanzien van de provincie een 
knauw gekregen heeft, is het 
beeld van politici wei positief 
belnvloed doordat zij bereid 
waren de persoonlijke gevolgen 
van deze politieke affaire te dra
gen. 

In tegenstelling tot wat lande
lijk gebruikelijk was, en is. 

FRANK POPPE 

was van 1995 tot '999]ractie
voorzitter van de PvdA in de 

Provinciale Staten van Zuid

Holland 

Naschrift 

Met belangstelling heb ik de reac
tie van Frank Poppe gelezen. Hij 
was fractievoorzitter van de 
PvdA-Statenfractie in de periode 
1995-1999 · (lk was zelf, behou
dens de laatste twee maanden toen 
ik gedeputeerde werd, 'gewoon 
lid' van die fractie.) Hij geeft ope-
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ning van zaken vanuit een sleutel
positie. Terwijl wekelijks in het 
fractiebureau (het dagelijks be
stuur van de fractie, aangevuld 
met de gedeputeerden) de agenda 
van de vergadering van Gedepu
teerde Staten werd doorgespro
ken, is er nooit een woord gewis
seld over het vertrouwelijke be
sluit van oktober 1995 waarmee 
het 'bankieren' mogelijk werd ge
maakt. Frank Poppe spreekt daar
over zijn verbazing uit, omdat im
mers ook de zeldzame kwestie 
speelde van het minderheids
standpunt van Commissaris van de 
Koningin, mevrouw Leemhuis
Stout. Frank en ik krijgen er hei
den steeds meer behoefte aan, dat 
de precieze gebeurtenissen haar
scherp worden geboekstaafd. Tot 
zolang koester ik overigens niet 
het wantrouwen, dat als het ware 
via een complot van gedeputeer
den een essentiele beslissing in het 
geheim en achter de rug van Pro
vinciale Staten om werd geno
men. Voorlopig houd ik het er op, 
dat toentertijd dit onderwerp als 
technisch en weinig belangrijk 
werd gezien, althans, in de kring 
van de PvdA. Want het blijft op
merkelijk dat, zoals te lezen is in 
het rapport van de Commissie Van 
Dijk, mevrouw Leemhuis heeft 
aangegeven dat op haar druk werd 
uitgeoefend om te komen tot een 
unaniem standpunt. Wie nu in de 
stukken kijkt, kan het niet ontgaan 
dat de suggestie wordt gewekt, dat 
het ging om het continueren van 
een staande praktijk. Overigens 
werd het onderwerp niet bespro
ken in de normale agenda, maar 
bij de beleidsvormende discussies. 
Wellicht dat met deze kantteke
ningen te begrijpen valt, dat de 
kwestie niet in het bureau van de 

PvdA-fractie werd besproken, 
zeker als er ook nog rekening mee 
wordt gehouden dat Jaap Wolf in 
het buitenland was toen het stuk 
op tafel lag en de discussie werd 
gevoerd. 

Frank Poppe stelt op enkele pun
ten er wat anders tegenaan te kij
ken dan ik, althans reden te zien 
voor scherpere vraagstelling. 

Op grond van allerlei, op zich 
terechte, vragen over de vertrou
welijkheid van het besluit van 
1995, komthij tot de conclusie dat 
er nadere eisen gesteld moeten 
worden aan vertrouwelijke beslui
ten . Ik zie dit noch bij de provincie 
Zuid-Holland, noch bij andere 
overheidsorganen gebeuren. Er 
bestaat a! een vracht aan bureau
cratische regels om de kwaliteit en 
samenhang van besluiten te waar
borgen, en het lukt nu al niet om 
aan aldie regels te voldoen. Er be
staat zoiets als bureaucratische 
spankracht, en daar hoort bepaald 
niet bij dat er nog meer regels en 
rapportages bijkomen. Maar dat 
doet niets af aan het principiele ge
lijk van Frank Poppe, zeker in 
combinatie met zijn opmerking 
dat er betere controlemechanis
men zouden moeten zijn met be
trekking tot de uitvoering van be
sluiten. Je kunt in dit concrete 
geval echter ook beweren dat de 
bestaande controlemechanismen 
(het opereren van de controller 
van de provincie, de wijze waarop 
de accountant dit onderwerp 
tegen het Iicht heeft gehouden, op 
grond van zijn prioriteitenstelling 
het negeren van dit onderwerp 
door de verantwoordelijk gedepu
teerde) helaas hebben gefaald. Als 
we er dan ook nog rekening mee 
houden, dat een persoon, de kas-
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beheerder, aile acties afhandelde 
zonder enige vorm van checks and 
balances, dat de administratie ge
heel door die zelfde persoon werd 
beheerd en dat hij ook nog kans 
zag om deze geheel buiten de nor
male archivering te houden, dan 
hebben we te maken met een al 
dan niet toevallige, maar wei zeld
zame, samenloop van omstandig
heden. En met name die laatste as
pecten aangaande het opereren 
van de kasbeheerder acht ik niet zo 
toevallig, al is het schrijnend om te 
zien dat ook daarbij de reguliere 
controlemechanismen hebben ge
faald. 

Overigens neemt dit niet weg, 
dat Frank Poppe het gelijk aan zijn 
kant heeft als hij meent dat bij
voorbeeld na een jaar nauwkeurig 
de besluiten nagelopen zouden 
moeten worden op de daadwerke
lijke uitvoering. Het is een mecha
nisme dat bijna nergens aanwezig 
is, terwijl het ook mijn ervaring is 
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dat in de loop van de tijd nogal wat 
zaken blijven steken of uiteindelijk 
anders uitpakken dan gewenst of 
verwacht op het tijdstip van be
sluiten. Wellicht zouden colleges 
van Gedeputeerde Staten en B & w 
er goed aan doen standaard ook 
het verslag en de besluitenlijst van 
precies een jaar geleden door te 
!open: zo'n geheugenopfrisser !e
vert gegarandeerd een hoop op. 
Maar niemand doet het. 

Frank Poppe en ik kijken er op 
de door hem behandelde punten 
nietzoveelanderstegenaan, maar 
ik acht het een bijna onverrnijde
lijk risico dat dingen soms fout 
!open, door een samenloop van 
omstandigheden of door bewust, 
maar ongecontroleerd opereren 
van functionarissen . Wei blijven 
we van mening verschillen over de 
vraag of er zoveel gedeputeerden 
moesten opstappen tengevolge 
van de affaire. In rnijn ogen heeft 
dat vee! te maken met de beeld-

vorming over het onderwerp. Het 
onderscheid tussen schuld en ver
antwoordelijkheid ken ik ook wei, 
nog afgezien van het feit dat ver
antwoordelijkheid voor fouten 
van anderen niet bij voortduring 
behoeft uit te draaien op koppen
snellerij. Maar het is niet voor 
niets dat ik in rnijn artikel de kwes
tie aansneed van het spanningsveld 
tussen de individuele verantwoor
delijkheid van een portefeuille
houder en de collectieve verant
woordelijkheid van een compleet 
college in de situatie van collegiaal 
bestuur zoals gemeenten en pro
vincies die kennen. Als we de -
onvermijdelijke of gedwongen -
keuze van Jaap Wolf en Jan Heij
koop toepassen op vergelijkbare 
situaties in de afgelopen jaren, dan 
zou de doorstrorning in het open
baar bestuur heel wat sneller zijn 
verlopen. 

ARIE DE JONG 

r 
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Op sommige producten breken zelfs de beste reclamejongens hun 
tanden . De Mitsubishi Carisma, John Major, Omo Mega-pearls: men 
wil gewoon niet geloven dat het product lekker rijdt, goed bestuurt of 
zonder gaten wast. Vermoedelijk prijkt ook 'Europa' op de zwarte lijst. 
Europa staat voor het soort modernisering waar niemand warm voor 
loopt. Het vooruitzicht dat we straks allemaal dezelfde stekkers in 
Europa zullen hebben, leidt niet tot een gevoel van betrokkenheid. 
Bovendien denkt iedereen dat Europa vooral nationale verworven
heden bedreigt. Wij schijnen gehecht aan ons drugsbeleid, Duitsland is 
gesteld op zijn lokale bieren, Italie is verknocht aan lokaal geproduceer
de pasta. Maar alles lijkt door deE u op de tocht te staan. 
Een Mitsubishi Carisma kan je uit de handel nemen, maar voor Europa 
gaat dat niet op. Maar, om in de metafoor te blijven, je kunt het wei 
vernieuwen. Onlangs op de top van Lissabon leek het zover. De 
regeringsleiders dachten elkaar gevonden in een nieuw samenbindend 
project voor Europa: de informatiemaatschappij. In feite was deze 
'dotcom-top' een illustratie van politieke onrnacht. De nieuwe euforie 
betrof immers vooral de gedeelde wens om de 'achterstand' op de 
Verenigde Staten in te lopen. lmpliciet gaf men dus te kennen geen 
eigen visie op de informatiemaatschappij te hebben . 

Vooral voor sociaal-democraten is ditnogal pijnlijk. Ondanks de on
gekend grote regeringsdeelname blijkt er geen zicht op een eigen, soci
aal-democratisch gedefmieerde toekomst voor Europa. Het is weer een 
aanwijzing voor het feit dat de sociaal-democratie op dit moment een 
eigen visie op modernisering ontbeert. De Franse antropoloog Latour 
merkte onlangs op dat de sociaal-democratie Europa als alternatief 
voor de Arnerikaanse modernisering zou moeten uitwerken. Rechts 
meent, zoals bekend, dat daar helemaal geen alternatief voor kan en 
hoeft te bestaan . Maar voor progressieven is Europa buitengewoon be
langrijk. Latour spreekt niet over Europa in term en van de Brusselse in
stituties. Hij schuift Europa als gemeenschappelijke waardenorientatie 
naar voren. Europa als bakermat van de Verlichting, als plek waar de 
wieg van de sociaal-democratie stond. Het is een benadering, die ge
richt is op een eigen Europees perspectief op mondialisering. Dat is een 
waardevolle correctie: Europa als een politiek project dat ingrijpt in de 
schijnbaar vanzelfsprekende ontwikkelingen, dat streeft naar een 
nieuwe vormgeving van de politiek op supranationaal niveau. Europa 
als de machtsbron die het mogelijk maakt om de hoge doelstelling van 
mondiale solidariteit in daden om te zetten door sociale eisen aan pro
ducten te stellen. Een Europa dat geleerd heeft van zijn eigen fouten: 
een Europa zonder chauvinisme dus ook. 

Om dit te realiseren moet Europa van zijn slechte naam af worden 
geholpen. Dit kan aileen indien het aantoonbaar werkt voor zijn 
burgers. Het beste nieuws voor Europa en de sociaal-democratie zou 
zijn wanneer Europa eens door de red tape van natiestatenpolitiek heen
breekt en zichtbaar direct werkt voor de burger. Voedsel zou dit strate
gische potentieel de komende tijd weleens kunnen hebben. Europa 
heeft de bestuurlijke maat om het transnationale gerommel met het 
voedsel aan de kaak te stellen en aan te pakken. Juist op een dossier 
waarvoor nog geen uitgebreid reguleringssysteem bestaat, zou Europa 
weleens als nieuwe plek van politiek kunnen gaan Ieven. 

- --~-

Eennieuwe 
plek van 
politiek 

MAARTEN HAJER 

Redacteur s &_o 
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SOC IAAL -DEMOCRATIE IN HET POST-SANERINGSTIJDPERK 

De Franse socialist Jean 
Jaures schreef eens: 'Neem 
twee politici van wie er een 

De dwaalwegen 
van de 

PvdA-elites zamenlijk stellen. lk Iicht 
dat kort toe voor elk van de 
vier slogans. 

socialist is en een niet. Die 
twee hebben meer met 
elkaar gemeen dan twee 
socialisten van wie er 

EDUARD BOMHOFF 
1 . Een goede zorg is een 

open einde-rekening 

slechts een politicus is en de 
ander een burger.' Helaas is 
dat opnieuw waar, nu in het 
Paarse Nederland. De stel
ling van Jaures vindt frap
pant bevestiging, wanneer 
vooraanstaande sociaal
democraten uitspraken in 
de mond nemen als de 
volgende: 

De Pvd.A moet kiezers bet geloif in bet belang 

van een boogwaardige collectieve sector (en 
daarmee in baarze!J) teruggeven. Bedrijfskundige 

Een voortreffelijk hoek van 
de Oxford-filosoof David 
Miller, Principles if Social 

Justice verdedigt de stelling 
dat burgerschap meer moet 
inhouden dan het recht om 
eens per vier jaar te kiezen 
en de plicht om belasting te 
betalen. Burgerschap 
houdt in dat men lid is van 

creativiteit en nieuwe vormen van macro-sturing 

zijn onontbeerlijk om de ifzakkende kwaliteit 

van bet bestaan tegen te gaan. Anders zullen de 
kiezers oordelen 'waarom kiezen voor links als 

links wei duurder is dan de VVD, maar niet 

beter?'. 

1. Het is belangrijk om het macro-budget van de 
zorg strak te blijven beheersen; 
2. Vanwege de vergrijzing moet Nederland zo 
snel mogelijk de staatsschuld aflossen; 
3. Melkert's pleidooien voor meer geld bij 
onderwijs en zorg verraden een zwak voor de 
fouten uit de jaren zeventig; 
4· Dit kabinet moet blijven aandringen op loon
matiging. 

Vier voorbeelden van gemakkelijke slogans: even 
zovele risico's voor de kwaliteit vanhet bestaan. Wat 
de vier slogans gemeen hebben is hun kwantitatieve 
nadruk. Niet te vee! geld voor de zorg. Liever niet 
een te hoge staatsschuld. Niet zonder meer extra 
guldens voor onderwijs of thuiszorg. Ten hoogste 
vier procent meer guldens op de loonstrook dan 
vorig jaar. Maar heeft de overheid dan niet simpele 
regels nodig om de uitgaven aan een maximum te 
binden en te voorkomen dat steeds zwaardere lasten 
worden overgeheveld naar toekomstige generaties? 
Wei, discipline is nuttig, zeker wanneer we het over 
politici hebben, maar de vraag is of een hoog ont
wikkeld land als Nederland niet op zoek moet gaan 
naar spelregels voor het overheidsbedrijf die meer in 
overeenstemming zijn met de doelen die we ons ge-

een gemeenschap die aan 
haar !eden behalve de rechtsstaat tenminste twee 
extra garanties biedt: kinderen krijgen recht op 
behoorlijk lager- en voortgezet onderwijs, en aile 
burgers hebben toegang tot de gezondheidszorg. De 
samenleving die op de terreinen van onderwijs en 
zorg niet die verantwoordelijkheid op zich neemt 
schiet ernstig te kort en moet 'sociaal onrecht
vaardig' heten. Professor Miller merkt op dat het 
pakket aan prestaties dat burgers met recht van hun 
overheid mogen verwachten niet voor altijd vastligt. 
In het Athene van de klassieke oudheid, bijvoor
beeld, sprak het vanzelf dat er een inkomensver
vangende regeling was voor politieke gezagsdragers, 
maar bestond geen universele regeling voor ziekte
kosten of gratis onderwijs. Kennelijk hadden de 
burgers van de Atheense 'polis' andere prioriteiten 
dan wij. We kunnen empirisch (uit opinie
onderzoek) constateren dater anno 2ooo een con
sensus heerst dat basisonderwijs en gezondheids
zorg binnen bereik moeten zijn van iedereen, terwijl 
weinig kiezers het sociaal onrechtvaardig vinden dat 
sommige mensen in vee! grotere huizen wonen dan 
hun minder gefortuneerde medeburgers. 

Als in een sociaal rechtvaardig land alle kinderen 
recht hebben op onderwijs en alle burgers op 
medische zorg dan volgt onvermijdelijk dat het hier 
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zal moeten gaan om zogenaamde open-einde rege
lingen. De term is onder Haagse politici niet popu
lair, maar denk dan nog even aan de uitspraak van 
Jaures. In de wereld buiten de Haagse vergaderzalen 
is het de normaalste zaak van de wereld dat onder
nemingen hun kansen pakken, ook wanneer die zich 
voordoen aan het eind van het budgetjaar. Laten de 
politici die zo aandringen op een macro-budget voor 
de gezondheidszorg eens een onderneming noemen 
in de private sector die vier jaar lang niet wenst te 
tornen aan de bedrijfskosten omdat over de uitgaven 
een vierjarig akkoord is gesloten. Bedrijven- dacht 
ik zo - accepteren de noodzaak van extra vergade
ringen, nieuwe besluitvorming, additioneel budget, 
en zo nodig een extra trip naar de fmanciers, wan
neer zich in de loop van de planningsperiode waar
devolle nieuwe mogelijkheden voordoen. 1 Bedrij
ven kunnen zich dat permitteren zodra de doelstel
lingen van de onderneming zijn vastgelegd, de bij
behorende verantwoordelijkheden verdeeld en de 
mechanismen gemstalleerd om de koers aan te pas
sen wanneer de realiteit afwijkt van de prognoses. 

Ik geloof niet dat Unilever ergens ter wereld be
sluit om voor een vierjaars planperiode een totaal
bedrag af te spreken voor de inkoop van grondstof
fen om dan het risico te lopen dat de fabriek in de
cember moet sluiten: alle grondstoffen zijn gebruikt 
en er is pas weer budget in de volgende plannings
periode. Nee, Unilever mikt op winst, maakt daarbij 
uiteraard voortdurend prognoses over kosten en 
ontvangsten maar bestuurt de divisies in de loop van 
het jaar op basis van verwachte en feitelijke rende
menten. Terugkerend naar de gezondheidszorg is 
het essentieel om een schatting te maken van de 
benodigde mensen en middelen voordat een regeer
periode aanbreekt. Maar daarna gaat het nog maar 
om een ding: zoveel mogelijk mensen pijn en lijden 
te besparen en moet er dus ruimte zijn om afwijkin
gen van het budget te accepteren. Onze grondwet 
erkent trouwens het recht van ingezetenen op 
medische verzorging en ook daaruit volgt auto
matisch een open-einde regeling in de zorgsector 

Sturing in de zorg voor wat betreft de totale jaar
lijkse uitgaven moet dus om principieel-politieke 
redenen anders plaatsvinden. En hoe dan wel? Ge
zaghebbende partijen- medici, verzekeraars, een 
combinatie van die twee?- moeten de bevoegdheid 
hebben om vast te stellen welke kostbare medische 
ingrepen niet door de samenleving als geheel fman
cieel gedragen kunnen worden. Uitsluitingen zijn 
bijvoorbeeld denkbaar op het terrein van de cosme-

tische chirurgie en ook als het gaat om riskante 
behandelingen bij patienten met een heel geringe 
resterende levensverwachting. Ook is denkbaar dat 
hardnekkige en onverbeterlijke rokers maar een 
keer gratis recht hebben op dure by-pass operaties en 
het recht op vergoeding van toekomstige behande
lingen kwijtraken, indien zij niet bereid zijn het 
roken op te geven. Maar het lijkt rnij vanuit het oog
punt van sociale rechtvaardigheid niet te verdedigen 
dat patienten voor een staaroperatie of voor het ver
vangen van een versleten heup moeten rekenen met 
een halfjaar wachttijd wanneer evident is dat Neder
land financieel heel goed in staat moet zijn om zulke 
patienten te helpen en we weten dat de routine
ingreep hun pijn en ongemak met grote waarschijn
lijkheid opheft . Dezelfde regering die lange wacht
tijden accepteert in de zorgsector, zelfs voor eenvou
dige en sociaal renderende ingrepen, bepleit in de 
volkshuisvesting een zekere mate van leegstand 
omdat die vereist is voor het efficient managen van 
de nationale woningvoorraad . Argumenten die daar 
van toepassing zijn, gelden dubbel in de gezond
heidszorg. 

Resumerend: een macrobudget valt niet te ver
enigen met het uitgangspunt dat aile burgers recht 
hebben op gezondheidszorg. Sturing van de totale 
kosten moet plaats vinden via principiele uitspraken 
van artsen en/ of verzekeraars over de kosten-baten 
analyse van kostbare en riskante ingrepen, maar 
standaard interventies behoren snel betaalbaar 
beschikbaar te komen voor alle ingezetenen. Anders 
schiet Nederland als samenleving fundamenteel 
tekort. En sociaal-democraten hebben hun priori
teiten niet op orde wanneer ze zich krampachtig 
keren tegen eigen bijdragen in de zorg en intussen 
accepteren dat er geen geld zou zijn voor een paar 
procent overcapaciteit. Bij een basisrecht voor 
iedereen hoort een open-einde regeling; dat kan 
aileen bij enige overcapaciteit en dus moeten er 
beter passende sturingsmechanismen komen dan 
een macro budget. 2 

2. Het discutabele rendement van staatsschuldreductie 
Aflossen van de staatsschuld is een sympathieke geste 
aan toekomstige generaties. Hoe minder Staats
schuld, des te lager de rentelast die wij nalaten voor 
onze kinderen. In een recent rapport heeft de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) het versneld aflossen van de staatsschuld 
echter verheven tot een absolute prioriteit. Iedere 
econoom zal opmerken dat in praktische financiele 
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discussies nooit absolute prioriteiten kunnen gel
den. Het gaat om het rendement van ieder miljard 
dat wij nu kunnen besteden aan nuttige zaken, of 
kunnen gebruiken om de staatsschuld verder terug 
te brengen. De enige verstandige categorische op
merking over de staatsschuld per se is dat Nederland 
niet meer zoals twintig jaar gel eden in de fmanciele 
gevarenzone moet komen. Maar daarvan is bij de 
huidige omvang van de staatsschuld allang geen 
sprake meer. Het debat moet dus gaan over de vraag 
of wij voor het wegwerken van de schuld de thuis
zorg, het ziekenhuis en het onderwijs op het huidige 
niveau willen Hxeren en bijvoorbeeld daarbij ver
geten dat de meeste rijke OESO-landen meer geld 
besteden aan onderwijs dan wij. In een fatale kritiek 
op het WRR-rapport: 'wRR-cirkel redeneert zich 
naar keus voor staatsschuldreductie' , onderstreepte 
redacteur Van der Boon van Het Financieele Dagblad 
hoe eenzijdig WRR-hoofdauteur Schuyt te werk gaat. 
Bij zorg en onderwijs beweert hij dat toch niemand 
het rendement daarvan kan inschatten en zo. volgt de 
conclusie dat Nederland maar beter de staatsschuld 
kan aflossen, want dan weten we tenminste hoeveel 
rente wordt uitgespaard. 

WRR-medewerker Jansweijer maakte het nog 
banter. Hij noemde de vooruitgang in de gezond
heidszorg letterlijk een 'bedreiging', omdat die zo 
onvoorspelbaar is en leidt tot hogere uitgaven. Vraag 
aan hem: 'Zijn we nu blij met het feit dat de medi
sche wetenschap van vandaag meer kan dan dertig 
jaar geleden, of is dat betreurenswaardig?' Laat ik 
het voor de duidelijkheid in de discussie maar scherp 
stellen: als het aan Schuyt en Jansweijer ligt, was het 
antikankermiddel taxol nooit goedgekeurd voor be
handeling van vrouwen met eierstokkanker, want de 
2o.ooo gulden die een behandeling kost verhoogt 
gemiddeld wei de levensverwachting met drie tot 
vier maanden, maar paste niet in het volgens Schuyt 
terecht geHxeerde budget. Ieclere paging tot een 
kosten-baten-analyse van zorg en onderwijs ontbrak 
in het WRR-rapport en de scherpe kritiek in Het 
Financieele Dagblad was dus volkomen op zijn plaats. 

Geef rnij dan maar liever de beroemde manage
mentgoeroe professor Peter Drucker, die stelt dat in 
de 21 ste eeuw de kwaliteit van het Ieven steeds meer 
gaat alliangen van de vraag of onderwijs en medische 
zorg goed zijn georganiseerd en een kwaliteit kun
nen hi eden die past bij de zo gestegen welvaart. 

3. Financiiile prikkels voor bureaucratieiin 
Verdwijnt meer geld voor onderwijs en zorg toch 

maar in de labyrinten van de bureaucratie? Conser
vatieve politici hebben in het algemeen die stelling 
betrokken en veel andere Haagse prominenten 
spreken hen dat na. Extra geld voor onderwijs en 
zorg zou slecht zijn besteed zolang starre, bureau
cratische organisaties niet veranderen. Oat is een 
risico, maar rnisschien kan geld wei helpen om een 
betere organisatie af te spreken met bonden en be
stuurders . Betaal de conducteurs bij NS meer, maar 
vraag ze dan om na iedere rit te helpen om de vieze 
gratis kranten in hun trein even op te ruimen. En stel 
inspecteurs aan die nagaan of iedere conducteur in
derdaad zich actief beweegt door de coupe's. Als 
gastheer op de trein en controleur van de vervoers
bewijzen.Geefleraren, agenten en verpleegsters in 
Nederland, waar nodig extra geld, maar koop dan 
tegelijk instemming van de vakbonden voor nog een 
extra toeslag op het salaris in de steden warmeer dat 
helpt om leegloop in Amsterdam of Rotterdam te 
voorkomen. Zo opereren bedrijven bij knelpunten 
in de organisatie; waarom dan niet de overheid? Op 
het recente lustrum van NYFER adviseerde gast
spreker professor Edward Glaeser van Harvard, 
's werelds bekendste econoom op het terrein van 
stedelijke vernieuwing, om met vakbonden bij poli
tie en gemeenten te onderhandelen over een een
malige extra loonsverhoging in ruil voor vee! meer 
vrijheid voor het management om efficiency van de 
bedrijfsvoering te verbeteren. Zo adviseert Glaeser 
ook diverse lagere overheden wereldwijd. Voor het 
openbaar vervoer in Amsterdam zou zijn advies bij
voorbeeld inhouden om eenmalig de salarissen van 
trambestuurders en conducteurs op te hagen in ruil 
voor meer management-bevoegdheden bij het GVB 

om nu eens echt te managen en dus ook een ambi
tieus prestatieniveau te eisen van het personeel. 

Overheden maken al maar dezelfde fout. In 
plaats van het werk voor de zittende personeels
leden aantrekkelijker te maken, gaan ze steeds duur
dere campagnes opzetten om nieuw personeel te 
vinden. In de private sector rekent men met alle 
kosten van het opleiden van nieuwe employees en 
besluit dan al gauw dat het voor de kosten gunstiger 
is om het vaste personeel beter te betalen en Ianger 
te behouden. Bij de overheid, daarentegen, gaan 
bakken geld naar de winst van de Perscombinatie 
vanwege omvangrijke personeelsadvertenties. Kijk 
op zaterdag in de Volkskrant of NRc: de grootste an
nonces voor de laagste acadernische ambtenaren. Of 
lees de Economist: Harvard adverteert in een kwart 
pagina voor banen met een startsalaris van 1 oo.ooo 
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I i 326 
dollar, Nederlandse universiteiten nemen een hele maken met meer welvarende en veeleisende klan ten 

I 
pagina voor een baan die net half zo goed betaalt ( dit maar kan die kwaliteitsslag niet maken omdat onze 
zijn niet de belangrijkste vacatures in de collectieve politici de discussie met de bon den beginnen met de 

I r 

sector - ook bij verpleegsters, onderwijzers en eis dat de dienstverlening nauwelijks duurder mag 
agenten zijn salarissen kennelijk te laag en lege zijn dan vorig jaar. Bedrijven proberen te ' up-
plekken moeilijk vervulbaar - maar wel de meest grad en'; de collectieve sector maakt fmancieel zo-

' 
I absurde en in het oog vallende voorbeelden). Geen veel mogelijk pas op de plaats. 

hoger marketing budget bij de overheid maar betere 
werkomstandigheden; dat is het recept tegen moei- PvdA-elites en de cifzakkende kwaliteit van het bestaan 

I lijk vervulbare vacatures. T wintig jaar gel eden pleitte mijn ora tie De Kunst van 
het Bezuininen voor een strakke norm bij de over-

4· LoonmatiBinB if upnradinn van de collectieve sector? heidsuitgaven, omdat Nederland toen wel degelijk 
I En tenslotte de veelgeprezen loonmatiging? Kramp- in de fmanciele gevarenzone was beland. Oat combi-

achtige pogingen tot loonmatiging in de collectieve neerde ik met het argument dat meer decentralisatie 
sector betekenen op dit moment aileen maar meer van het overheidsbudget kansen zou bieden aan 
vacatures en dus een teruglopen van de dienst- steden om in vriendschappelijke concurrentie van 
verlening. Nu Nederland al een aantal jaren lang elkaar te leren en zo effi.cientere oplossingen binnen 
ieder jaar drie procent rijker is dan het jaar daarvoor bereik te brengen. In die tijd rekende de huidige 
mogen burgers ook aanspraak maken op een hogere directeur van het Centraal Planbureau, de sociaal-
kwaliteit van dienstverlening in onderwijs, zorg en democraat Henk Don met een rekenmodel waarin 
bij het bewaken van de rechtsstaat. Politici die aan- de staatsschuld niet eens voorkwam en dat dan ook 
dringen op loonmatiging en ministers laten onder- tot de conclusie leidde dat bezuinigen op de collec-
handelen met vakbonden van overheidspersoneel tieve uitgaven over een periode van tenminste acht 
zonder mandaat om met meer geld ook meer jaar aileen maar zou leiden tot meer werkloosheid . 

' kwaliteit te kopen, nemen daarmee het risico dat De huidige onderdirecteur van het Centraal Plan-
Nederlanders steeds ontevredener worden over de bureau, Casper van Ewijk, mengde zich toen in het 
kwaliteit van het gebodene. In de Nederlandse poli- debat met de stelling dat bezuinigen het risico in-
tieke praktijk is de route naar het met geld kopen van hield van een 'neerwaartse spiraal': een vulgair Key-
meer kwaliteit helaas heel moeilijk. In september nesiaans argument zonder serieuze onderbouwing. 
krijgt het Centra a] Planbureau opdracht van de politici Nu zijn de rollen omgekeerd: de Haagse elites 
om een lage verwachte loonstijging in te boeken verkondigen de hierboven genoemde vier reactio-

I voor de collectieve sector, omdat dan het budget- naire slogans, terwijl ik binnenkort mijn veertigjarig 
taire beeld voor het volgende begrotingsjaar er beter lidmaatschap van de Partij van de Arbeid hoop te 
uitziet. Ministers onderhandelen daarna met de vak- vieren met een huiskamerbijeenkomst over de 
bond en en hebben dan maar heel weinig 'wisselgeld' kwaliteit van het bestaan. In kleine kring gaat dan het 
om 'vrijheid' voor het management te kopen . Yak- gesprek over de vraag of de PvdA-elites misschien 
bond en moeten instemmen met een loonstijging die twee keer hun keuzes verkeerd maakten. De primi-
waarschijnlijk voor de zoveelste keer achter blijft bij tieve angst van bijna alle PvdA-economen tegen 
het bedrijfsleven en zijn dus niet bepaald in de stem- bezuinigingen in 1980-82 was niet aileen intellec-
ming om concessies te doen als het gaat om werktij- tueel gemakzuchtig, maar speelde politiek in de 
den, flexibiliteit in dienstroosters, 'benchmarking' kaart van de ambtenaren (en PvdA-sympathisanten) 
met andere overheidsorganisaties, of een beloning die liever werkloze wegenbouwers zagen dan over-
die deels afhangt van de kwaliteit van de service. tollige Abva-Kabo leden. Denk aan de uitspraak van 

Resultaat: een jaar verlenging van een onbevre- Den Uyl: 'De enige sector die nog zal groeien is de 
digende status-quo en het risico van steeds grotere collectieve sector'. Of aan de absurditeit van PvdA-
verschillen in de kwaliteit van het dienstbetoon sympathisant Jan Pen dat negatieve economische 

ll, 
tussen de collectieve sector en het bedrijfsleven. groei goed zou zijn voor het milieu. Een onbegrijpe-
Ondernemingen kunnen meer betalen aan hun lijk dedain voor de private sector waar toch de 

II 
medewerkers wanneer die goederen of diensten meeste kiezers werken en met hun belastinggeld het 
met meer succes verkopen aan steeds kieskeuriger draagvlak moeten bieden voor de collectieve sector. 
burgers. De collectieve sector heeft evengoed te Twintigjaar geleden een blinde vlek bij de PvdA-

1: 
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elites voor het bedrijfsleven; nu voor de Nederlan
ders (inclusief de recente immigranten) die in an
dere wijken wonen. Ex-PvdA voorzitter Karin 
Adelmund heeft het hart op de goede plaats, maar 
mist de slagkracht (om hierboven al geanalyseerde 
redenen en dus buiten eigen schuld) om genoeg te 
doen voor het onderwijs in arme buurten. Twee 
PvdA-ministers op Binnenlandse Zaken falen om 
dezelfde redenen de politie om te vormen naar 
resultaat-gebonden carrieres . Door beter manage
ment bij de politie in Amerika daalde in veel steden 
de misdaad met meer dan vijftig procent. Dan gaat 
oppervlakkig gestutter tegen een beleid van 'zero 
tolerance' of geklaag over 'Amerikaanse toestan
den' voorbij aan de slachtoffers van Nederlandse cri
minaliteit die nog zouden Ieven als de politie voor 
meer geld harder en beter zou werken. 

Evenzo vergeten PvdA-elites de winkels in de 
binnensteden die moeten overleven tussen wild
plassers en lastige drugsverslaafden. Meer geld voor 
de gesubsidieerde stadsvernieuwing van Riek 
Bakker is voor PvdA' ers makkelijk; bij de politiek 
veel moeilijker keuzes voor het bevorderen en be
lonen van kwaliteit in onderwijs, zorg en politie laat 
de PvdA de oren hangen naar Zalm (geen geld) of de 
vakbond (iedereen hetzelfde jaarlijkse periodiek). 

De PvdA-elites kunnen verhuizen naar een 
veilige buitenwijk met betere scholen; armere 
kiezers blijven achter en kunnen zich afvragen hoe 
solidair de daden van de PvdA nog zijn. In de harde, 
stedelijke infrastructuur - metro, Erasmusbrug, 
Riek Bakker - is er vaak geld; de zachte infrastruc
tuur (onderwijs, zorg, rechtsstaat) gaat achteruit 
omdat Zalm er bij het huidige macro-management 
niet erg in gelooft en de PvdA geen bedrijfskundige 
creativiteit heeft. De kiezers zullen straks oordelen 
dat de vvo meer kracht heeft ontwikkeld tegen de 
files en de PvdA niet genoeg voor de kwaliteit van 
school en wijk. In I 9 8 o niet tijdig solidair met de 
marktsector (resultaat: drie verloren verkiezingen); 
in 2ooo te lang vastgehouden aan een incompetente 
macro-sturing bij onderwijs, zorg en politie. 

Onverschilligheid tegen wildplassers, zwartrij
ders, spijbelaars en hashtelers lijkt voor de elites te 
passen in de Hollandse traditie van tolerantie. En als 
de binnenstad van Amsterdam viezer is dan de cen
tra van Louden of Parijs, dan komen hun kinderen 

daar pas mee in aanraking als student. Maar intussen 
voltrekt zich een segregatie op de woningmarkt 
zodat scholen steeds meer van elkaar gaan verschil
len afhankelijk van de sociale klasse van de ouders. 
En de PvdA komt over deze lastige dilemma's niet 
tot een serieus debat, laat staan tot politieke beslis
singen, want Zalm houdt vast aan regels voor het 
geld die pasten bij I 98o, en Planbureaudirecteuren 
Don en Van Ewijk zijn te vaak ouderwetse planners 
zonder bedrijfskundig inzicht of oog voor kwaliteit. 

Bij de vvo is Zalm haastheilig verklaard; voor de 
PvdA is hij nu een gevaarlijke stuurman voor het vol
gende kabinet. De PvdA gaat verliezen wanneer de 
kiezers oordelen dat na twee regeringen onder 
Ieiding van die partij de kwaliteit van onderwijs, 
zorg en politie zijn achteruitgegaan. Waarom kiezen 
voor links als links wel duurder is dan de Perpetua 
maar niet beter? Dan misschien liever geprotesteerd 
aan de zijlijn van GroenLinks of SP. Onderwijzers, 
verpleegsters en agenten zijn populair bij de PvdA
kiezers en dus moet de partij hen meer slagkracht en 
beter macro-management geven - en kan dat niet 
met Zalm, dan jammer genoeg maar zonder. 

'Maak vijanden, maar krijg tenminste invloed', 
aldus politicoloog Ross McKibbin in een recente 
analyse van Labour's langzaam afbrokkelende steun 
in Engeland.3 Nu is Kok populairder dan Blair, 
Schroder en Jospin, maar zijn politieke koers is niet 
zonder risico. Als patienten sterven op de wachtlijst, 
Hollandse steden opvallen door hun smerigheid en 
rijke ouders gaan wonen waar hun kinderen een luxe 
basisschool kunnen bezoeken ( duizend gulden 
ouderbijdrage en geen uitgevallen lesuren meer) 
dan zal de rechtse pers steeds harder gaan klagen 
over de afzakkende kwaliteit van het bestaan. Waar is 
dan de PvdA? In het Procrustesbed van Zalm, ofbij 
de onrealistische oppositie van GroenLinks en S P? 
Er is een derde weg, en die is geplaveid met bedrijfs
kundige principes: meer geld maar tegelijk afreke
nen op prestaties, juist ook in de collectieve sector. 
Aileen zo blijven de kiezers geloven in die collec
tieve sector en in de partij van Drees en Kok. 

EDUARD BOMHOFF 

is hoogleraar Economie aan Universiteit Nijenrode en 
directeur van onderzoeksinstituut NY FER 

1 Waardevol wil zeggen: 'de baten 
hager dan de kosten', niet: binnen een 
afgesproken budget voor de uitgaven. 
2 Zie de recente o E So -stu die over de 

Nederlandse gezondheidszorg die 
dringend waarschuwt tegen het macro
budget. Zo zijn de ambtenaren bij 
Financien en Economische Zaken en 

hun gesprekspartners in Parijs al 
verstandiger (en royaler) dan de Paarse 
politici. 
3 London Review if Books, 2o juli 2ooo. 
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SOCIAAL·DEMOCRATIE IN HET POST· SANERINGSTIJDPERK 

Gevraagd: 

De sociaal-democratie is er 
slechter aan toe dan wordt 
beseft. Het ontbreekt haar 
aan een nieuwe visie op de 
ontwikkeling van het kapi
talisme, het voortschrijden 

een progress1eve 
sociaal- precies zo verlopen als 

sinds het vertrek van Felix 
Rottenberg kon worden 
verwacht. In dat WBS 

geschrift stonden behar-democratie 
van de techniek, de plaats 

tenswaardige analyses van 
H. Don, B. Jacobs, F. de 
Kam en D. Wolfson over van de onderneming in een 

wereldwijde 24-uurs
econornie en op de ver
houding tussen publieke en 
private sector in de ruimte
lijke ordening van Neder
land. Deze vaststelling staat 
op gespannen voet met het 
succes van twee paarse ka
binetten en het optreden 
van Kok als premier. Wie 
echter onder de opper

ARNOLD HEERTJE het effect van de nog steeds 
hoge staatsschuld op onze 
economische ontwikke
ling, de betekenis van het 
verminderen van de Staats
schuld voor toekomstige 
generaties door huidige 
meevallers te benutten 
voor de reductie van de 
staatsschuld en over een 
betere benutting van de 

Het ouderwetse lied van de expansie van 

overheidsuitaaven kan door de PvdA niet zomaar 

worden aezonaen. Een jundamentele bezinninB op 
koers en richtinB van overheidsbeleid is uraent. 

Wie de sociaal-democratie en de kwaliteit van het 

bestaan een aoed hart toedraaat, zal cifstand 
moeten nemen van het idee dat alleen de overheid 

aoed doet . 

vlakte van de publieke rust schouwt, ervaart op tal 
van terreinen private onrust. De kwaliteit van 
publieke dienstverlening, onderwijs, veiligheid en 
infrastructuur laat zeer te wensen over. De verdeling 
is onrechtvaardiger dan ooit. De Partij van de Arbeid 
schuwt de maatschappelijke discussie - vanouds 
juist een van de speerpunten van de sociaal
democratische beweging - over deze onderwerpen. 
Er is allerwege sprake van het beperken van de vrij
heid van meningsuiting in vredestijd . Zelfs in het 
kabinet worden de beraadslagingen belemmerd 
door tijd verslindende aandacht voor details en de 
stijl van Ieiding geven. Tegelijk staat vast dat zonder 
Kok als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen de 
sociaal-democratie een welhaast verpletterende 
nederlaag tegemoet kan zien. Er is derhalve sprake 
van een enorme kloof tussen de feitelijke bijdragen 
van Kok aan de kwaliteit van onze samenleving en de 
beeldvorming daarover. Vroeg oflaat komt evenwel 
de werkelijkheid hoven tafel zoals deze is. 

Het debat over de financiele meevallers en het 
fmancieringsoverschot dat in mei werd georgani
seerd door de Wiardi Beckman Stichting naar aan
leiding van haar publikatie Schuld en Solidariteit, is 

menselijke en infrastructurele capaciteit. Deson
danks herhaalt Melkert, gesteund door een al te 
volgzame fractie, het ouderwetse lied van de expan
sie van de overheidsuitgaven. En zelfs zo, dat nadat 
Melkert dat lied gezongen had tijdens die WBS

bijeenkomst in Nieuwspoort, de discussie- met in
stemming van Melkert- gesloten werd, terwijl deze 
juist op het punt van beginnen stond. Blijkbaar is 
Melkert's lied het enige dat men horen wil. 

Wat ons verdeeld houdt is niet het oogmerk van 
beter onderwijs, betere gezondheidszorg, betere 
zorg voor bejaarden, veiligheid op straat en een 
betere kwaliteit van de infrastructuur. Het is uit
stekend als eindelijk wordt ingezien dat de PvdA 
zich heeft vergist in de rniddenschool, de basis
vorming, het studiehuis en het lager beroepsonder
wijs. Het is uitstekend als wij eindelijk inzien tekort 
te zijn geschoten in de sfeer van zorg en veiligheid. 
Het is uitstekend als wij eindelijk inzien dat twee
dimensionale uitbreiding van de infrastructuur, 
zoals de verbreding van wegen - kortweg de Netelen

bosificerinB van ons land - een beslissende aanslag be
tekent op de kwaliteit van het leven. Ons menings
verschil betreft niet zozeer de oogmerken van het 
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beleid, maar de instrumenten die in een moderne 
netwerkeconornie moeten worden gehanteerd om 
de bij uitstek sociaal-democratische doeleinden te 
verwezenlijken. Al kan niet worden ontkend dat de 
discussie over instrumenten ook accentverschillen 
blootlegt over doeleinden van beleid. Zo tekent zich 
in onze partij een strorning af voor wie de kwaliteit 
van de infrastructuur beperkt blijft tot de harde 
component en die het behoud van natuur, cultureel 
erfgoed en open ruimten verwaarloost. 

Wapperen met euro 's 
In vier opzichten openbaart zich de intellectuele 
armoede van de PvdA-fractie over het iliema van de 
besteding van fmanciele meevallers. In de eerste 
plaats worden deels nog te verdienen miljarden 
bestemd voor onderwerpen van staatszorg, zonder 
enige inhoudelijke bezinning op wat er precies moet 
gebeuren. Zo he eft het bested en van extra miljarden 
aan onderwijs geen zin, als niet eerst wordt beslist in 
het voortgezet onderwijs verticale structuren vanaf 
het twaalfde levensjaar van de leerlingen op basis van 
gelijkwaardigheid te aanvaarden in plaats van de 
huidige horizontale gelijkheid van aile jongeren die 
uitloopt op sociale destructie. Verder dienen 
lerarenopleidingen geherstructureerd te worden in 
de richting van vakkennis en moeten aan docenten 
voor het basisonderwijs serieuze eisen worden ge
steld. Evenrnin zet het zoden aan de dijk extra geld te 
pompen in het oplossen van de wachttijden in de 
gezondheidszorg, als niet eerst wordt afgesproken 
het principe van een 24-uurs economie te aanvaar
den. Miljarden voor de infrastructuur zijn zinloos 
zolang het zicht ontbreekt op het begin van een ant
woord op de vraag hoe private kennis en private 
middelen bij het oplossen van knelpunten kurmen 
worden gemobiliseerd . . Kortom, onze beleids
makers wapperen met euro's zonder ook maar enig 
consistent beeld van de te nemen maatregelen. Er 
ontbreekt een businessplan; zoiets kan zelfs een jonge 
ondernemer zich niet veroorloven. 

In de tweede plaats wordt het verdiende geld van 
de belastingbetaler nog steeds met bakken tegelijk 
het raam uitgegooid. Grote bedragen worden uit
gegeven aan wachtgelden voor leraren, die onder de 
huidige omstandigheden in deeltijd zouden kunnen 
worden ingeschakeld. Zo laat de tweede correctie 
bij de eindexamens zeer te wensen over. De inzet 
van ervaren, uitgetreden leraren en !eden van de 
wetenschappelijke staven van universiteiten zou 
kunnen bijdragen aan de reductie van de huidige 

beunhazerij bij de eindexamens vwo en HAVO, 

zoals blijkt uit onjuiste vragen en verkeerde ant
woorden. 

De rapporten van de Algemene Rekenkamer 
staan bol van de enorme verspillingen in het over
heidsapparaat, die telken jare worden herhaald. De 
combinatie van een enorme maatschappelijke 
behoefte aan meer veiligheid op straat door het aan
stellen van burgerwachten en de aanhoudende groei 
van het Ieger van WAO-ers is absurd. Mevrouw 
Netelenbos geeft zonder toestemming van de 
Kamer grote bedragen uit aan bouwbedrijven die al 
eerder teveel in rekening hebben gebracht en boven
dien nog zijn beschuldigd van fraude. Haar poging de 
tweede Coenturmel privaat te financieren rnislukt 
door een gebrek aan deskundigheid. Het beschik
baar stellen van extra publieke middelen ont
moedigt slechts de optimale benutting van de 
beschikbare gelden. Kortom, de efficientie van de 
uitgaven kan aanzienlijk worden opgevoerd, mede 
door het aanscherpen van beleidsplannen 

In de derde plaats moet de sociaal-democratie 
afstand nemen van haar oude dogma dat publieke 
doelen langs de weg van publieke rniddelen moeten 
worden bereikt. De moderne informatietechno
logie maakt het mogelijk publieke oogmerken ook 
langs private weg te bereiken. Zo kan een kwalitatief 
hoogwaardige infrastructuur, die het behoud van 
natuur, cultuur erfgoed, open ruimte en milieu als 
uitgangspunt en niet als sluitpost kiest, worden 
verwezenlijkt door een beroep te doen op private 
kennis en private rniddelen. In Nederland ontbreekt 
tot zover de expertise op het terrein van publiek
private constructies. Het kenniscentrum bij het 
Ministerie van Financien is een met-de-handen-in
het-haar centrum. Het heeft tot zover niets op
geleverd. Het is beter opnieuw te beginnen bij het 
Ministerie van Econornische Zaken. Welk onder
werp van staatszorg men ook in beschouwing 
neemt, voor de oplossing van de vraagstukken kan 
men noch de private kennis noch de private gelden 
ontberen. De overheid blijft mede door de Europese 
monetaire regels beperkt in haar fmanciele moge
lijkheden, zodat een beroep op de private sector 
nodig is om de kwaliteit van het bestaan te waarbor
gen. Publiek-private constructies zijn vernieuwende 
instituties, indien zij op zorgvuldige en deskundige 
wijze vorm krijgen. Tegen deze achtergrond is het 
Pronk-model voor de watervoorziening een stap 
terug. Weliswaar is water een bijzonder goed, waar
van de kwaliteit moet worden gewaarborgd, maar 
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dat geldt ook voor vlees en vis. Het behouden van 
eigendom en het door regelgeving bevorderen van 
een ambtelijke exploitatie rniskennen dat hoog
waardige kwaliteit van het water en continillteit van 
de watervoorziening kunnen worden bereikt tegen 
lagere transactiekosten en met een beter dienst
betoon en lagere prijzen voor de burgers . Ook hier 
moet de sociaal-democratie leren dat het benutten 
van de moderne informatietechnologie, progres
sieve oplossingen mogelijk maakt, die de burger in 
een betere welvaartspositie brengen. 

Het belang van bet niet-calculeerbare 
Publiek-private constructies zijn vooral van bete
kenis voor de sociaal-democratie als we ernst wiilen 
maken met behoud van natuur, milieu en cultuur. 
De beide kabinetten-Kok hebben vooral in dit op
zicht onherstelbare steken Iaten vailen. De premier 
demonstreert bij herhaling geen oog te hebben voor 
de betekenis van het niet-calculeerbare voor de wel

goed hart toedraagt, zal afstand moeten nemen van 
het idee dat aileen de overheid goed doet, en moeten 
zoeken naar sociale innovatie in de sfeer van publiek
private samenwerking en zelfs moeten erkennen dat 
de overheid ernstige fouten kan maken. 

In de vierde plaats vergt een zorgvuldige analyse 
dat vergeleken wordt het besteden van fmanciele 
meevailers tegenover het effect van staatsschuld
reductie. Wat is de optimale weg om de gewenste 
doelen te bereiken? Onze politieke geestverwanten 
zijn tot een dergelijke analyse niet bereid, omdat de 
mogelijkheid van een discussie dreigt die zelfs met 
grote meningsverschillen gepaard kan gaan. Toch 
zou kunnen worden overwogen, dat het verminde
ren van de staatsschuld verstandig is met het oog op 
ongunstig tij in de toekomst, de vergrijzing van de 
beroepsbevolking, het bijdragen tot een blijvend 
lage rente en het structured verminderen van de 
rentekosten. Daardoor komen op lange termijn de 
middelen vrij om maatschappelijke doelen te berei

vaart van de mensen van nu 
en straks. Zijn denken lijkt 
gevangen binnen de perken 
van werk, werk, werk, 
havens, havens, havens en 
groei, groei, groei. In toe
nemende mate blijkt echter 
voor de burgers het behoud 
van natuur, het koesteren 

Het is onbegrijpelijk dat in 

Nederland de overheid onder leiding 

van Kok nag steeds probeert te 

bepalen wanneer wij mogen winkelen, 

naar een bibliotheek gaan if mogen 

werken 

ken, die berusten op door
dachte en weloverwogen 
beleidsplannen. 

Het roer gaat om 
Tot zover kan de conclusie 
worden getrokken dat een 
combinatie van het zo snel 
mogelijk reduceren van de 

van open ruimte en een ge-
zond leefmilieu flink te teilen. Dat aan deze compo
nenten van de behoeftebevrediging geen fmancieel 
prijskaartje kan worden gehangen is geen reden deze 
buiten de economische besluitvorrning te houden. 
De natuur is niet aileen productiefactor, maar ook 
consurnptiegoed. De Betuwelijn is niet aileen een 
ramp in de eng financiele zin, maar vooral uit een 
oogpunt van het vernietigen van natuur en cultuur. 
Dat een dergelijk ingrijpend project nu aileen nog 
wordt doorgezet om het gezichtsverlies van Kok en 
Jorritsma te beperken werpt een merkwaardig licht 
op de werking van onze democratie. Het zal onze 
fractie nu een zorg zijn, maar de geschiedenis zal 
over hun houding een zeer negatief oordeel veilen . 
Dat negatieve oordeel wordt versterkt indien naar 
voren komt dat in de fractie een man met een uiterst 
beperkte kennis van zaken, opportunistisch gedrag 
en veeleer gedreven door persoonlijke ambities dan 
door het publieke belang op lange termijn de beslis
singen neemt, die stroken met de wensen van de 
premier. Kortom, wie de sociaal-democratie een 

staatsschuld en het groot
scheeps introduceren van publiek-private construe
ties in het onderwijs, de zorg, de infrastructuur en 
de veiligheid een progressiever sociaal-democra
tisch programma is dan het berijden van het oude 
stokpaard van de eenvoudige uitgavenexpansie. Bij 
dit uitgangspunt sluiten nog meer moderne inzich
ten aan. 

Ik noem ailereerst de 24-uurseconornie, waar
van de kern niet is dat iedereen vierentwintig uur 
per dag moet consurneren en werken, maar dat wet
telijke belemmeringen zijn weggenomen bij het uit
oefenen van de vrijheid van subjecten overeenkom
stig hun wensen te werken en te consurneren gedu
rende aile mogelijke perioden en op aile mogelijke 
plaatsen. Tegen de achtergrond van internet als de 
wereldwijde belichaming van de 24-uurseconomie, 
is het onbegrijpelijk dat in Nederland de overheid 
onder lei ding van Kok nog steeds probeert te bepa
len wanneer wij mogen winkelen, naar een biblio
theek gaan of mogen werken . Het wordt tijd dat een 
jongere generatie zich van deze ketenen bevrijdt. 
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Het onderwijs kwam reeds ter sprake. Er is hier 
een volledige ommekeer noodzakelijk. Onze partij, 
de PvdA, heeft gelijkheid en gelijkwaardigheid ver
ward. Terwijl het idee van de maakbaarheid van de 
samenleving door de sociaal-democratie al geruime 
tijd geleden is opgegeven, wordt in het onderwijs de 
maakbaarheid van de leerlingen nog als uitgangspunt 
gekozen, alsof pubers van twaalf tot vijftien jaar ge
lijk zouden zijn. Wij hebben structuren in het on
derwijs beklonken, die berusten op de waan van de 
dag uit de jaren zeventig. Wij hebben zo generaties 

huidige energievoorziening met hoge overgangs
kosten . De sociaal-democratische traditie kent 
verscheidene voorbeelden van dergelijke trend
breuken. In het huidige tijdsgewricht laat onze be
weging het echter ook in dit opzicht afweten. En met 
betrekking tot het water komen we niet verder dan 
een terugval op lang vervlogen tijden. 

Door de eenzijdige nadruk van twee kabinetten
Kok op de kwantitatieve groei van productie, 
inkomsten en bedrijvigheid, is de kwaliteit van het 
bestaan in het gedrang gekomen. Deze kwaliteit 

van leerlingen vervreemd 
van een intellectuele uit
daging. De lerarenoplei
dingen en de grote 
scholengemeenschappen 
zijn uitgegroeid tot wan
gedrochten. Leerlingen 
van het voortgezet onder
wijs willen geen wiskunde, 

De Partij van de Arbeid lijkt in dat 

opzicht haar langste tijd te hebben 

gehad. Het partijkader vormt een 

hangt ten nauwste samen 
met het onve~vangbare en 
niet-reproduceerbare dat 
ons door natuur en cultuur 
is aangereikt. Het gemak 
waarmee kwaliteit wordt 
opgeofferd aan kwantiteit 
kent een ondergrond. Deze 

gesloten front if ze!Js een hcifhouding 

rand de vermeende ]eiders 

natuurkunde en scheikunde meer studeren. Voor 
een land dat een kenniseconomie wil zijn rampzalig. 
Wij zullen op korte termijn moeten koersen op 
kwaliteit . Daartoe moet het roer om, hoe pijnlijk 
datook is voor Van Kemenade, Wallage en Netelen
bos. En het roer gaat ook om, niet omdat ik het zeg, 
maar omdat de samenleving er om vraagt en de toe
komst van onze kinderen ermee is gediend. De 
studenten als consumenten van kennis en de onder
nemers en werknemers als producenten van kennis. 
Het onderwijs wordt aldus meer en meer een bouw
steen voor een netwerkeconomie. Daarvan is het 
kenmerk dat wereldwijd vierentwintig uur per dag 
transacties tot stand komen met een hoge toe
gevoegde waarde en een bescheiden beslag op 
ruimte, natuur, cultuur en milieu. Precies het om
gekeerde, dus van wat vooral door toedoen van Kok 
n op stapel is gezet. 

In nauwe samenhang met de overige hier aan
geroerde thema's verdient het energiebeleid aan
dacht. De gevestigde orde behelst een energie
structuur die wordt gekenmerkt door economische 
machtsposities, onnodige verspilling en milieu
vervuiling. De in warmte opgeslagen energie wordt 
onvoldoende benut en gaat vaak geheel verloren. 
Een auto is eigenlijk een warmtewisselaar, die toe
vallig ook nog rijdt. Er is een kwalitatiefhoogwaar
diger energiepatroon mogelijk door meer nadruk te 
leggen op integratie van de energieketens van gas, 
olie en elektriciteit. Het bereiken van dit oogmerk 
vergt een fundamentele herstructurering van de 

wordt gevormd doordat in 
de economische werkelijkheid niet aileen reprodu
ceerbare goederen voorkomen, maar ook niet
reproduceerbare. De reproduceerbare goederen 
zijn de goederen van alledag, waarvan we Ieven, met 
de eigenschap dat ze telkens opnieuw kunnen 
worden voortgebracht. Daarom hebben zij een na
tuurlijke prijs, die berust op hun reproductiekosten. 
De marktprijzen die op de markten tot stand 
komen, kunnen afwijken van de natuurlijke prijzen. 
Winsten weerspiegelen deze afwijking. En op 
winsten zijn de burgers als ondernemer, werk
nemer, ambtenaar en consument tegenwoordig uit. 
De niet-reproduceerbare goederen zijn de goede
ren, waarmee wij Ieven. Ze worden aangereikt uit 
het verleden, kunnen na vernietiging niet opnieuw 
worden voortgebracht, kunnen wei worden 
bewaard en doorgegeven. Vrijwel aile cultuur
goederen vallen eronder. Schilderijen, unieke 
muziekuitvoeringen, unieke voordrachten, unieke 
gebouwen, historische monumenten, maar ook 
allerlei onvervangbare goederen in de prive-sfeer, 
zoals juwelen en foto's. Maar ook natuur en milieu 
hebben in hoge mate een niet-reproduceerbaar ka
rakter. Deze goederen kennen geen natuurlijke 
prijs, omdat er geen reproductiekosten zijn . De 
waarde van deze goederen, wordt mede bepaald 
door wat een gek ervoor geeft . En dan hebben we 
het over de toevallige waarde in geld en niet over de 
meer fundamentele betekenis van deze goederen en 
diensten als bouwsteen van de bewaareconomie. 
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Het niet-reproduceerbare 

Het huidige tijdsgewricht wordt gekenmerkt door 
het opofferen van niet-reproduceerbare goederen 
en diensten aan reproduceerbare goederen. Dit uit 
ruimtelijk en cultureel oogpunt destructieve proces 
wordt gevoed doordat in de reproduceerbare 
econornie opbrengsten, kosten en winsten in 
klinkende munt worden genoteerd, terwijl in de 
niet-reproduceerbare economie deze calculatie ten 
principale ontbreekt, zodat de samenleving in haar 
besluitvorming uitsluitend is aangewezen op zuiver 
persoonlijke oordelen van individuen. En de inspira
tiebron van deze oordelen wordt vaak ingesnoerd 
tot de waan van de dag. Soms echter omspant deze 
de rijkdom van het verleden, heden en toekomst. 
Dan wordt het behoud van cultuur en natuur de 
speelbal van gekken en dwazen, die zich buiten de 
modieuze kaders plaatsen. 

Vanouds heeft de sociaal-democratie aantrek
kingskracht uitgeoefend op buitenbenen, die door 
hun onorthodoxe opvattingen het uitwisselen van 
meningen, argumenten en visies steeds weer 
stimuleerden. Een politieke partij fungeerde ook als 
geschikte institutie om deze discussie te organise
ren, te kanaliseren en tot breed gedragen inzichten 
te smeden die de maatschappelijke loop der dingen 
hebben belnvloed. De Partij van de Arbeid lijkt in 
dat opzicht haar langste tijd te hebben gehad. Het 
partijkader vormt een gesloten front of zelfs een 
hofhouding rond de vermeende !eiders, onafhanke
lijke oordelen worden buitengesloten, de jongere 
generatie wendt zich af en de buitenbenen vinden in 
het maatschappelijke debat meer dan voldoende 
gehoor, ook zonder formele politieke organisatie, 
mede dankzij internet. Er zijn meer Nederlanders 
die de naam van Lennart Booy dan die van de voor
zitster van de Partij van de Arbeid kennen. Oat zou 
te denken moeten geven, maar dat is niet het geval. 

Een PvdA-congres over de werkelijkheid zoals deze is 
Uit een oogpunt van optimale allocatie, een aan-

wending van onze middelen met het oog op de be
hoeften van huidige en toekomstige generaties, is 
een vee! betere besluitvorming over het behoud van 
cultureel erfgoed, natuur en milieu urgent. De aan
passing van het masterplan voor het Noordzee
kanaalgebied kan niet aileen aan de gemeente 
Amsterdam en de provincie worden overgelaten. 
Natuurgebieden vallen overal in het land, zoals 
recent nog in Ede, te gemakkelijk ten prooi aan de 
expansiedrift van lokale bestuurders. 

Het karakter van de arbeid in onze samenleving 
evolueert in snel tempo. Op individueel niveau 
wordt beslist wanneer, waar en onder welke 
omstandigheden arbeid wordt aangeboden door 
mondige werknemers. De arbeid wordt naast 
productiefactor, ook consumptiegoed. Urgent is 
daarom het ingrijpend verbeteren van de uitvoering 
van het onderwijs op aile niveau's. Zonder het 
benutten van kennis vaart niemand wei, verschraalt 
de samenleving en worden wij soms het slachtoffer 
van onnodige calarniteiten, zoals geweld op straat en 
de ramp in Enschede. 

Behalve de allocatie verdient de vergeten ver
deling vee! meer aandacht. De armoede en achters
tand in de arme buurten van grote steden hebben de 
afgelopen jaren niet meer op de agenda van Kok, de 
fractie en het PvdA-bestuur gestaan. De ellende in 
de samenleving is vee! ernstiger dan het geharrewar 
over de salarissen aan de top weerspiegelt. De Partij 
van de Arbeid zou een congres over de verdeling van 
kennis, inkomen en macht moeten organiseren, 
waar de werkelijkheid ter sprake komt, zoals deze is. 
Het is niet erg waarschijnlijk dat Kok op een der
gelijk congres nog een gemspireerd spreker kan zijn, 
ook a! gaat het over een centraal thema voor de 
sociaal-democratie. Oat zou te denken moeten 
geven, maar dat is niet het geval. 

ARNOLD HEERTJE 

Bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de 
economische wetenschap, Universiteit van Amsterdam 



>e-
is 

•an 
m

!e-
1te 
:n. 

als 
de 

ng 
:au 
ke 
•or 
iSt 

is 
ng 
tet 
alt 
:er 
en 

:r

:s
de 
de 
in 
·ar 
tij 
an 
n, 
is. 
:r-
n, 
:le 
~n 

s <to 7/8 2ooo 

SOCIAAL · DEMOCRATIE IN HET POST·SANERINGSTIJDPERK 

Nieuwe economie 
Nieuw Wassenaar? 

Het econornisch succes van 
de laatste 1 o jaar mag ons 
niet verblinden. Het gaat 
weliswaar goed met de 
werkgelegenheid en de 
overheidsfinancien, maar 
raakt de basis voor dat 

Naar een nieuw Een andere kwestie is 
deze: lukt het om de in
kqmensontwikkeling in de 
marktsector, collectieve 
sector en van uitkeringsge
rechtigden gelijkelijk te 
laten profiteren van de 
welvaartsgroei? Of leiden 

maatschappelijk 

vergelijk 
succes niet meer en meer 
aangetast? Op de arbeids- de krappe arbeidsmarkt en 
markt zal het arbeidsaanbod 
vee! minder snel groeien. 
We hebben het dan over 

FERD CRONE 
een hogere productiviteits
groei in de marktsector tot 
hogere marktlonen en het 
einde van de beheerste 
loonontwikkeling? 

herintreedsters, jongeren 
en werklozen. Econorni
sche groei zal als gevolg 
daarvan relatief meer 
moeten komen van een 
stijging van productiviteit. 
Maar is de Nederlandse 
econornie klaar voor zo' n 
innovatiesprong? Biedt de 
'nieuwe economie' hier 
soelaas of een vernieuwing 
van het poldermodel? Of 

Om het succes van de laatste Jaren te kunnen 

bestendiaen, is er een nieuwe politiek

maatschappelijke cifstemminB nodiB tussen 

loon- en werkaeleaenheidspolitiek in de aehele 
economie. Een niet-rentenierende overheid is 

daarbij van arote betekenis, met nieuwe 

bearotinasreaels voor nieuwe investerinaen. 
De ambitie moet zijn te voorkomen dat de 

marktsector en collectieve sector te zeer uiteen 

aaan ]open. 

Is de overheid een goede 
werkgever die bereid is 
voldoende rniddelen uit te 
trekken voor goede salaris
sen, moderne arbeidsvoor
waarden en redelijke werk
druk? En kunnen we 
tegelijk het beslag van de 
uitdijende econornie op de 

spoelt met de nieuwe econornie marktegoi:sme over 
de dijken en neemt aileen in de marktsector rijkdom 
toe? 

De collectieve sector is weliswaar niet inge
krompen maar heeft wel de broekriem moeten 
aanhalen. Ze is niet meegegroeid met de welvaart. 
Hoe lang valt het nog vol te houden om de private 
welvaart te laten toenemen en de publieke dienst
verlening, naar omvang en kwaliteit, niet mee te 
Iaten groeien? Als men het thuis goed heeft wil men 
niet veel luxe inleveren in het verzorgingstehuis. 
Maar als de productiviteit in de collectieve sector 
(onderwijs, zorg, openbaar vervoer) achterblijft bij 
de nieuwe productiviteitssprong in de markt wordt 
de prijs van de collectieve goederen relatief hoger 
(Baumol-effect). Tot welke hoogte zijn mensen nog 
bereid de relatief hogere prijs te betalen voor 
producten van een overheid? 

schaarse ruimte, op de 
natuur en milieu tegengaan en compenseren door in
vesteringen in natuur, dubbelgrondgebruik en hoog
waardig openbaar vervoer? 

De PvdA-fractie heeft in de nota Kracht en K waliteit 

van april j.l. een investeringsprograrnma neergelegd 
om tegemoet te komen aan deze maatschappelijke 
knelpunten. De stelling is betrokken dat de overheid 
investeringen in de toekomst van ons land moet aan
durven, juist bij de huidige econornische omstandig
heden en op een moment dat de overheidsfmancien 
zijn gesaneerd. We moeten nu niet gaan rentenieren . 
In dit artikel' wordt deze stellingname verder beargu
menteerd tegen de achtergrond van de veranderingen 
op de arbeidsmarkt en in de 'nieuwe' econornie. 
Welke financiele ruimte dienen we uit te trekken voor 
de modernisering van onze econornie en verzorgings
staat? En welke vergaande implicaties heeft dat voor de 
huidige regels voor de overheidsbegroting? 

333 
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1. TUSSEN WASSENAAR EN SILICON VALLEY 

Nieuwe economie? 
Het laatste decennium van de vorige eeuw was een 
gouden decennium voor Nederland. Voor het eerst 
sinds de jaren zeventig daalde de werkloosheid weer 
en de economische groeicijfers bereikten naoorlogse 
recordhoogtes. Het aantal banen nam sterk toe. Zelfs 
kwam er een eind aan jobless arowth, het verschijnsel 
waar velen zo bang voor waren tien jaar geleden. De 
werkgelegenheid, in term en van het aantal gewerkte 
uren, steeg het laatste decennium voor het eerst na 
de oorlog. 

'Nieuwe economen' hebben een verklaring voor 
deze hoge economische groei die gepaard gaat met 
!age inflatie. Zij menen dat Nederland, zoals zoveel 
Ianden in de wereld, profiteert van de zegeningen 
van de nieuwe informatie- en communicatietechno
logie. Deze sector zet economische wetmatigheden 
op zijn kop: voetnoten worden hoofdtekst en de 
hoofdtekst wordt een voetnoot. 'Kennis' is de 
nieuwe productiefactor en kennis is geen schaars 
goed want het vermeerdert door gebruik. Het is niet 
Ianger schaarste, maar overvloed dat waarde 
creeert. 'Netwerkproducten' zoals een fax of een be
sturingsprogramma (Windows) worden waarde
voller als meer mensen er gebruik van maken. Hier
door raakt de markt niet verzadigd: de econornische 
groei kan oneindig lang aanhouden en afnemende 
meeropbrengsten behoren tot het verleden. Dit laat
ste ook omdat de marginale kosten vrijwel nihil zijn 
bij 'kennisproducten': door de hoge vaste kosten, 
!age marketingkosten door efll.ciente distributie via 
internet en door het feit dat de verkoper het product 
na levering niet kwijt is zijn er nauwelijks grenzen 
aan de productiecapaciteit. Bij een toenemende 
vraag gaat niet de prijs omhoog maar het aanbod. 2 

Oneindige groeipotentie ligt dus in het vooruitzicht, 
zonder conjunctuurgolven omdat er nauwelijks 
voorraden aangehouden hoeven te worden . 

Onder de 'nieuwe economen' bevinden zich vee! 
aanhangers van de theorie die groei baseert op 
Schumpeter's creative destruction. Die houdt in dat 
door innovatie een nieuw product of een nieuwe be
drijfstak ontstaat. Hierdoor verdwijnt een ander 

product of een andere bedrijfstak, maar de positieve 
effecten op de econornische groei van de efficiency
winst door de innovatie zijn grater dan de negatieve 
effecten door kapitaalvernietiging. Een voortdurend 
innovatieproces leidt tot een hoger economisch 
groeipad. 

Velen Iaten zich maar al te graag door de hype 
meevoeren. Beursfondsen als Ahold en Hoogovens 
worden denigrerend tot 'oude economie' bestem
peld, terwijl verlieslijdende Nasdaq-yuppen zich 
vertegenwoordigers van de 'nieuwe economie' 
mogen noemen. Er ontstaan bizarre taferelen: de 
nieuwe econornie kan de oude annexeren (America 
Online en Time Warner) en de kapitaalmarkt tolereert 
verlieslijdende internetbedrijfjes. Alle hoop is geves
tigd op het najagen van een zo groot mogelijk markt
aandeel. Daardoor kon de koers van Amazon.com 
sinds de beursgang in 1997 duizenden procenten 
stijgen hoewel er nog steeds geen cent winst gemaakt 
is. Beursanalisten gokken massaal op het waarheids
gehalte van de door Brian Arthur3 aangehaalde uit
spraak van Alfred Marshall: 'Whatever firm first sets a 
aood start would corner the market: 4 Vrij vertaald: de 
marktleider pakt alles. Microsoft dient als voor
beeld. 

De Euro, ICT en een klassieke aroei- verklarinB 
Wat moeten wij van de nieuwe econornie geloven? 
Om te beginnen heeft de werkelijkheid de beurs
handelaren weer met de voeten op de grond gezet. 
De laatste maanden dalen de technologiefondsen al is 
de waardestijging nog steeds enorm, deels ten gun
ste van 'oude' bedrijven. 

Economische inzichten baseren op geloof is 
sowieso gevaarlijk is en ook niet nodig. Een nuchtere 
analyse maakt duidelijk dat de groei in het verleden 
en beleidsimplicaties voor de toekomst gebaseerd 
kunnen zijn op 'klassieke' verwachtingen waar geen 
nieuwe economische literatuur voor hoeft te worden 
aangeschaft, maar waar wei structurele, soms revo
lutionaire ontwikkelingen in de econornie en op de 
arbeidsmarkt aan ten grondslag liggen. 

Allereerst is daar het verder openen van de 
wereldmarkt en vooral de komst van de Europese in
terne markt, met inbegrip van de monetaire een-

1. lk dank Michie! Mulder en een aantal 
anonieme gesprekspartners voor hun 
waardevolle commentaar en suggesties. 
2. Kevin Kelly, New rules for the New 
Economy, 1999. 
3. Brian Arthur kan beschouwd worden 

als de eerste nieuwe econoom. 
Verschijnselen als positieve 
terugkoppelingsmechanismen, 
netwerkproducten, kennisproducten en 
het uitblijven van afnemende 
meeropbrengsten worden reeds door 

hem gesignaleerd in 'Positive feedbacks 
in the economy', Scientific American, 
1990 . 
4· Alfred Marshall, Principles '![ 
economics, 1890. 



ve 
:y-
ve 
lld 
ch 

pe 
ns 
n
ch 
.e' 
de 

Jm 

en 
kt 
Is
it-
>a 
de 
or-

n? 
·s
!t. 

.is 
n-

is 
re 
:.!n 
rd 
en 
en 
o
de 

:le 
n
n-

S &_D 7/8 2ooo 

wording in Euroland. Voor een open economie als de 
Nederlandse is dat een cruciale ontwikkeling. Niet 
voor niets is de export sterk gestegen. Ook de lage 
reele rente speelt een rol. De lage inflatie is onder 
andere te danken aan de Azie-crisis. Daardoor kwa
men de prijzen internationaal onder druk te staan. 
Bovendien hebben veel Europese Ianden orde op 
zaken gesteld in hun overheidsfmancien en is het 
monetaire beleid adequaat geweest, zowel in de 
Verenigde Staten (Greenspan) als in Euroland. 
Bekende mechanismen dus. Ook de toename van 
beleggingen ( aandelen en onroerend goed) ten koste 

wijze tot uitdrukking in de macroproductiviteit. Dat 
is ook logisch: gewenningsprocessen en aanvangs
investeringen vergen veel van organisaties. Uit een 
onderzoek van het Haagse Rathenau Instituut naar de 
invloed van ICT op de werkplek, bleek dater in feite 
nog weinig veranderd is. Nog maar heel korte tijd 
beschikken werkenden over internet op de werk
plek. Interne bedrijfsnetwerken (intranet) worden 
nauwelijks benut als meer dan een veredeld prik
bord. Bij hierarchische organisaties zorgen electro
nische berichten juist voor meer verwarring, dan dat 
het efficientievoordelen oplevert. Verschuivingen in 

van spaargelden kan een 
drukkend effect op de in
flatie hebben gehad. 
I CT he eft hierbij wel een rol 
gespeeld als voorwaarde 
scheppende factor: efficien
tere kapitaalmarkten, be
tere informatievoorziening 
tussen bedrijven en aan een 
grater publiek hebben de 

Het verst wel een duidelijke politieke 

stellinaname om een collectieve sector 

met een behoorlijk loonpeil in stand 

te houden (Baumol) en ze!Js mee te 

laten stijaen met de private rijkdom 

werktijden als gevolg van 
I c T zie je enkel optreden bij 
autonome functies en 
vooral bij hoogopgeleiden 
wordt het werk bei'nvloed 
door I CT. Secretaresses 
worden daarentegen nog 
steeds geacht van negen tot 
vijf achter hun bureau te 
zitten. De toepassing van 

( welvaartsparadox) 

transactiekosten in de economie verlaagd en de ver
wachtingen om trent de groeipotentie van bedrijven 
in deze branche maakten beleggingen hierin wei erg 
aantrekkelijk. Dit is een van de vier manieren waarop 
ICT wei degelijk invloed heeft gehad of nog kan 
hebben op onze econornische groei. 

De tweede is de groei van de ICT-sector zelf, 
'gewoon' als een sector die een nieuwe technologi
sche innovatie produceert. Dit heeft substantieel aan 
de groei bijgedragen. De sector groeide volgens het 
CPB met ruim I I procent per jaar in I 996- I 999, 

tegen de gehele marktsector met 3·5" procent.> ICT 
heeft daarmee het groeipad ten minste tijdelijk op 
een hoger niveau gebracht. 

De derde invloedsfactor van ICT op de econornie 
is de doorwerking in andere sectoren. We kunnen 
aannemen dat ICT een doorbraaktechnologie is 
omdat I CT voldoet aan aile kenmerken: ruimte voor 
verbetering, een grote varieteit aan toepassingen, 
een groot bereik ( op veel plaatsen in de economie) 
en complementariteit met bestaande of potentieel 
nieuwe technologieen. Een doorbraaktechnologie 
komt echter pas zeer geleidelijk en op complexe 

I CT is dus nog weinig effectief in onze reele econo
rnie, iets wat de verwachtingen voor de toekomst 
overigens aileen maar groter maakt. 

De vierde, en potentieel zeer interessante moge
lijke doorwerking van ICT in de econornie is, dat 
door ICT het groeipad ook blijvend op een hoger 
niveau komt als gevolg van een hogere efficiency van 
onderzoek en ontwikkeling en verspreiding daarvan 
in de econornie door innovaties. De gedachte hier
achter is dat kennis en wetenschap zelf een continue 
productiviteitsverbetering doormaken (en inder
daad staan onderzoekers dagelijks via e-mail over de 
hele wereld met elkaar in contact, en verhogen 
daarmee elkaars prestaties meer dan via de 'oude' 
papieren bibliotheken en congressen). De endogene 
groeitheorie leert dat dan inderdaad de groei niet 
tijdelijk toeneemt, maar dat de groeimotor zelf 
harder gaat !open. 6 De tijd zal het leren, want zo'n 
groeibijdrage is zeker in Europa, maar waarschijnlijk 
ook in de vs, statistisch nog niet waar te nemen. Wei 
is zeker dat Ianden en bedrijven die achterblijven met 
investeren in 'human capital' en in onderzoek en ont
wikkeling de internationale concurrentieslag niet 

5. Aile in dit artikel genoemde cijfers 
komen uit bet Centraal Economisch 
Plan looo, Centraal Planbureau, Den 
Haag 2ooo; tenzij anders vermeld. 
6. De endogene groeitheorie benadrukt 
dat de economische groeivoet endogeen 

is, dat wil zeggen dat deze op een 
blijvend boger plan kan worden gebracht 
door beleid dat er voor zorgt dat 
produktiefactoren geen afnemende maar 
toenemende meeropbrengst hebben. 
Vooral bij investeringen in human 

capital en ICT lijkt hiervan sprake, al 
blijft bet natuurlijk lastig te bepalen met 
welk beleid op welk moment en in 
welke sector toenemende 
meeropbrengsten bet best zijn te 
realiseren. 
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zullen kunnen volgen, en dat is voor Nederland een 
reeel risico. 

Wassenaar voltooid? Revolutie op de arbeidsmarkt 

Een andere klassieke, maar evenzeer belangrijke 
oorzaak voor het hoge groeipad van de economie is 
de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt. In 
Nederland is een goede mix van arbeidsmarktbeleid 
toegepast. Het arbeidsaanbod is sterk vergroot, 

vraagkant als de aanbodkant bijvoorbeeld door deel
tijdwerk en meer 'jobhoppen'. In Nederland tekent 
zich inmiddels een structuurbreuk af op de arbeids
markt: van kostwinnersmodel naar werk voor ieder
een in een rijk gevarieerd patroon, naar kortere 
werkweken en meer flexibiliteit 

Tenslotte heeft de loonontwikkeling voor een 
belangrijk deel bijgedragen aan de banengroei. Het 
Akkoord van Wassenaar in I 9 8 2 luidde aanvankelijk 

onder andere door het 
grate aantal herintredende 
vrouwen. Dit was mede 
mogelijk door algemene ar
beidstijdverkorting en de 
toename van deeltijdwerk, 
zoals die waren afgesproken 
in I 9 8 2. Hier kan overigens 

Tegen deze achtergrond is het dan ook 

een cruciale opdracht voor sociaal

democraten om een q[iciiinte en 

doelmatige overheid als prioriteit te 

stellen 

een reele loonkosten
matiging in waardoor de 
concurrentiepositie en ren
dementen van onder
nemingen zich konden 
herstellen. De arbeidsin
komensquote daalde van 95 
procent in I 980 tot een 

nog vee! winst geboekt worden door verbeterde 
mogelijkheden voor de combinatie van arbeid en 
zorg, de versoepeling van verlofregelingen en meer 
in het algemeen het aantrekkelijker maken van de 
secundaire arbeidsvoorwaarden. De Kaderwet 
Arbeid en Zorg die deze kabinetsperiode geeffectu
eerd wordt Ievert hieraan een belangrijke bijdrage. 
Overigens hebben ook de gesubsidieerde werk
gelegenheid, banenpools, de Wet Inschaling Werk
zoekenden en Melkertbanen in de jaren '9o, een 
groat effect gehad. 

Een belangrijke ontwikkeling op de arbeidsmarkt 
is dat deze efficienter en flexibeler is gaan werken. 
Een oorzaak daarvan ligt in de opkomst, naast deel
tijdarbeid, van uitzendbureaus, iets wat op bijvoor
beeld de starre Duitse arbeidsmarkt met zijn afscher
ming van insiders ten koste van outsiders nauwelijks 
bestaat. 

Ook heeft de opkomst van de particuliere dien
sten (tertiaire) sector een belangrijke rol gespeeld in 
het realiseren van de hoge economische groei. Deels 
gaat het om het uitbesteden van werk dat industriele 
bedrijven niet meer als hun kerntaak zien (van 
catering en beveiliging tot financiele diensten, admi
nistratie en onderhoud), terwijl ook de hoogwaar
dige 1 C T -sector er onder gerekend kan worden. Voor 
een ander dee! gaat het om nieuwe persoonlijke 
dienstverlening (restaurants, zorg en kinder
opvang), moderne media, cultuur en sport. Momen
teel is nog slechts 2o procent van de werkende bevel
king in de industrie werkzaam en tussen I970 en 
I 99 s groeide de totale dienstensector van H pro
cent naar 7 I procent van de beroepsbevolking. In 
deze sector is de flexibiliteit grater aan zowel de 

normale waarde van circa 8 2 procent in I 99 2. Welis 
gebleken dat het akkoord van I 9 8 2 eigenlijk te laat 
tot stand kwam. De Qeugd)werkloosheid was al erg 
ver opgelopen voordat in een maatschappelijk com
promis een beleidsomslag tot stand kwam. 

Daarna was geen sprake meer van reele loon
kostenmatiging maar was beheerste loonstijging 
vooral van betekenis om het sterk toenemende 
arbeidsaanbod (herintreders en jongeren) en werk
lozen tegen redelijke kosten aan de slag te helpen. 

Politieke kritiek op het poldercompromis 

Links en rechts wordt wel opgemerkt dat boven
beschreven beleid vooral de resultante van de 
arbeidsmarktsituatie (grate werkloosheid, weinig 
vakbondsmacht) is geweest en niet aan het mythische 
poldermodel mag worden toegeschreven. Die op
vatting acht ik volkomen onjuist. Er was in de laatste 
twintig jaar immers niet aileen sprake van loon
matiging, maar van een afgewogen, uitonderhandeld 
beleid waarin alledrie de partijen, overheid en 
sociale partners, iets kregen en iets leverden. De 
werknemers en bonden accepteerden loonrnatiging 
in ruil voor arbeidstijdverkorting, wat per werkende 
meer vrije tijd opleverde en meer banen voor ande
ren. Werkgevers kregen lagere loonkosten, maar 
moesten meedoen in herverdeling van werk, kinder
opvang enzovoort. De overheid ondersteunde het 
beleid met wetgeving (sociale zekerheid, grenzen 
aan de flexibiliteit, gelijke rechten voor deeltijders, 
algemeen verbindend verklaring van cao's, enz) en 
met lastenverlichting die betaald kon worden uit het 
teruglopen van de werkloosheidskosten en uit de 
groeiende export. 
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Als sluitstuk en cruciaal bestanddeel van het suc
ces wijs ik op een aspect dat zelden aandacht krijgt. 
Omdat de lonen in de markt zich voorzichtig ont
wikkelden (samenhangend met de arbeidstijdver
korting) kon de overheid zowel de uitkeringen als de 
salarissen in de collectieve sector gekoppeld houden 
aan die in de markt. Dit aspect van een solidair inko
mensbeleid was en is voor links Nederland (politiek 
en bonden) een zeker zo belangrijke reden waardoor 
het Akkoord van Wassenaar zich kon ontwikkelen 
van moeizaam compromis tot intrinsieke consensus. 
De beheerste loonontwikkeling is ook een belang
rijke bron voor de grote groei van de werkgelegen
heid in de particuliere dienstensector geweest, waar 
ook veellager geschoolden een baan vonden . 

Het verschil met de Duitse situatie is treffend. 
Daar leidde werkloosheid niet vanzelf tot een lagere 
loonontwikkeling, dus leidde een ruime arbeids
markt niet automatisch tot loonkostenmatiging. De 
marktbonden wilden de productiviteitsstijging in 
hun sector omzetten in hoge loonstijging. Deeltijd
banen zijn tahoe, flexibiliteit en groei van de particu
Uere dienstverlening zijn een verderfelijke 
Amerikaanse vondst (hamburger-economie), en de 
overheid 'mag' de belasting verhogen voor een 
grotere collectieve sector want afwenteling bestaat 
niet. Nog geen jaar gel eden was dit het verhaal dat ik 
op een Duits werkbezoek te horen kreeg. 7 

Uit onverdachte hoek kwam onlangs een opmer
keUjk positieve analyse van de Nederlandse mix van 
flexibiliteit en zekerheid. Het betrof een studie van 
de Teldersstichting, het aan de v v o gelieerde weten
schappelijke bureau. Overtuigend wordt daarin 
aangetoond dat de Nederlandse hang naar zekerheid 
heeft geleid tot een even hoge productiviteit als in de 
Amerikaanse economie, maar dat die - als gevolg van 
een bewuste keuze van de bevolking - meer gelijk 
over de bevolking is verdeeld en voor een groot deel 
is omgezet in meer vrije tijd (lagere arbeidstijd). 
Tevens wordt aangegeven dat de algemene basis van 
sociale zekerheid tot een grotere flexibiliteit en aan
passingcapaciteit leidt die paradoxaal genoeg 'niet 
onder doet voor de Amerikaanse'. 8 De stelling, 
vroeger herhaaldelijk door vvo-leider Bolkestein 

betrokken, dat het poldermodel niet meer dan een 
verstorende sluier over optimale marktwerking is, 
wordt verlaten. 

Nieuwe en oude werknemers 
Hoewel we niet ontevreden kunnen terugzien op de 
succesvolle poldermix, zijn de omstandigheden nu 
dusdanig structureel aan het veranderen dat van een 
nieuwe uitgangssituatie sprake is. Nog veel ver
borgen arbeidsaanbod kan en moet worden gemobi
liseerd, maar de groei van het aanbod zal structured 
veellager worden. Tot I 996 was er nog een groei van 
I tot I • 5 pro cent per jaar, tot 2 o I o zal dat o. 5 tot I 

procent per jaar worden en daarna nog minder. 
Tevens zijn er nu al grote kwalitatieve aansluitings
problemen blijkens het record aantal moeilijk ver
vulbare vacatures. Economische groei zal dus relatief 
meer het gevolg moeten zijn van een hogere produc
tiviteit per werknemer. 9 

Minder aanbod en hogere productiviteit in de 
marktsector betekenen een druk eerder in de 
richting van Ianger werken en meer verdienen, dan 
verder gaan met arbeidstijdverkorting. Ook de 
werknemers zijn veranderd: het kostwinnersmodel 
is definitief achterhaald geraakt door onder andere 
de gestage vrouwenemancipatie; al zijn arbeid en 
zorg nog altijd voor velen niet goed genoeg geregeld. 
Er zal dan ook een tegendruk blijven bestaan om 
korter te werken vanwege zorgtaken, en overigens 
ook omdat vrije tijd een bewuste keuze kan zijn bij 
meer welvaart. Flexibiliteit is voor consumenten en 
werknemers onderdeel van de werkelijkheid ge
worden, maar roept nieuwe onzekerheden op. Het is 
vaak leuk om flexibel te zijn, maar tegelijk valt het 
niet mee om voortdurend de eisen van zorg en 
arbeid, vrije tijd, rusten en sporten, mobiliteit en 
flexibiliteit enz. met elkaar te verzoenen. Mensen 
moeten steeds meer als regisseurs woekeren met 
hun tijd, kennis en inzet. Samenwerken of solo gaan, 
thuiswerken of 'op de zaak'? Bedrijven werken meer 
in netwerken, maar dat geldt ook voor steeds meer 
mensen in hun werk en prive. 

Waar kennis en netwerken steeds belangrijker 
worden voor de waarde van een werknemer voor 

7· Het gaat mij in dit artikel om de 
inhoudelijke cornpromissen die tot een 
beter sociaal-economisch beleid leiden. 
De institutionele vorrngeving van 
overleg en onderhandelingen zal per 
land sterk verschillen; nergens is een 
zelfde vorm als het Nederlandse 
poldermodel te verwachten. 

8 . S.K.Ku.ipers e.a., Groei, 
lnkomensverdelina en Economische Orde, 
Teldersstichting, Den Haag, 2ooo. 

Bijvoorbeeld is in de vs de 
ziektekostenverzekering ( ook van het 
gezin) vaak gebonden aan de werkgever 
en verliest men zijn rechten bij 
baanwisseling, die daardoor risicovoller 

is dan in ons systeem waar de dekking 
niet verandert omdat deze collectief is 
geregeld . 
9. Als het arbeidsaanbod rninder groeit 
kan ook de groeivoet lager worden 
zonder dat het inkomen per werkende 
daalt. 
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een organisatie, ook op de lagere niveaus, is er sprake 
van een revolutionaire ontwikkeling. Analoog aan 
wat nieuwe economen waarnemen bij immateriele 
producten constateren gerespecteerde denkers dat 
er op de arbeidsmarkt een kanteling van perspectief 
waar te nemen is . Werk wordt steeds meer het 
verlengstuk van iemands persoonlijkheid: de speci
fieke kennis en het onmisbare netwerk van een 
persoon stellen hem in staat zijn werk (veelal een 
dienst) aan te bieden op de arbeidsmarkt. Op deze 
wijze ontstaat een maatschappelijk takenpakket. Er is 
dus geen sprake van een vaststaand takenpakket waar 
de juiste werknemers bij gezocht worden, maar het 
is een resultante van ieders persoonlijke interesses, 
ontplooiingspad en initiatieven. Met andere woor
den: op de arbeidsmarkt stuurt het aanbod de vraag. 
De werkgever moet zich aanpassen om mensen te 
binden. In potentie staat de werknemer sterker; ver
vanging door een ander is niet meer zo eenvoudig. 

Dit vraagt om een 'ondernemende werknemer' 
die over specifieke eigenschappen beschikt: commu
nicatieve vaardigheden en veel eigen initiatief. Eigen
schappen die in de 'oude' industriele sector minder 
belangrijk waren. Hier vormde het sociaal compro
mis op de arbeidsmarkt dat na de Tweede Wereld
oorlog ontstond de oplossing voor het feit dat de 
arbeider geconfronteerd werd met Fordiaanse mas
saproductie, 'Amerikaanse' managementsystemen 
en vergaande arbeidsdeling en taaksplitsing. Onder 
aanvoering van de vakbonden vond een uitruil plaats 
in de vorm van inkomen en zekerheid. Met andere 
woorden: werk was minder leuk, maar je kreeg er 
meer voor terug. Bij de Nederlandse variant was er in 
een later stadium tevens sprake van arbeidstijdver
korting. Dit heeft er toe geleid dat de gemiddelde 
werkweek momenteel nog maar 3 3 uur bedraagt. 

Een veranderende arbeidsmarkt vraagt om een 
nieuw compromis . Volgens Ben Dankbaar, hoog
leraar bedrijfskunde, bestaat dit comprornis uit een 
grotere autonomie op de werkplek tegenover tege
lijk minder zekerheid. 10 Hoewel dit concept onder 
andere in sterke mate in de hoogwaardige diensten
sector, financiele- en advieswereld, en media lfree 

lancers) voorkomt, zien we het nu oak in de instal
latie- en de bouwsector ontstaan, in de vorm van zo-

Stichting 1999. 

genaamde 'z.z.p.-ers' (zelfstandigen zonder per
soneel). Het is echter niet zo dat aile werknemers 
geconfronteerd worden met de eis van meer autono
mie. Het oude comprornis wordt bedreigd, terwijl 
het nieuwe niet volstaat. Ook is duidelijk dat niet ie
dereen zomaar ineens een 'nieuwe werknemer' is en 
het is ook geen goede zaak om mensen een 'nieuwe' 
maatschappij op te dringen. Er zal overigens nog 
genoeg ruimte overblijven in traditionele sectoren 
en functies waar flexibiliteit en autonornie minder 
eenduidig aan de orde is. Maar waar sprake is van een 
revolutionaire ontwikkeling vraagt dit om een gede
gen antwoord van sociale partners en de politiek, 
teneinde nieuwe vormen van uitsluiting van groepen 
te voorkomen en geen sociale zekerheden weg te 
nemen waar een particulier alternatief ontbreekt. 

Kennis, kennis, kennis 

De (kwalitatieve) krapte op de arbeidsmarkt, de 
nieuwe economie en de nieuwe werknemer kunnen 
maar tot een parool voor de versterking van de eco
nornische structuur leiden: scholing, scholing en nog 
eens scholing. Scholing is de basis voor onderzoek en 
ontwikkeling en levert een belangrijke bijdrage aan 
de zelfredzaarnheid (empowerment) van ons arbeids
potentieel. Hiermee bedoelen we het weerbaar 
maken van de mens tegen een complexe maatschap
pij met flexibele organisaties die onzekerheid met 
zich meebrengen. Werknemers dienen meer en 
meer eigen initiatief te kunnen ontwikkelen en eigen 
verantwoordelijkheid te kunnen dragen . Als onze 
econornie steeds meer een kenniseconornie wordt, 
met een infrastructuur oak van digitale snelwegen, is 
dat een manier om in te spelen op de groter wor
dende concurrentie van lage-lonen-landen, die met 
name de industriele sector bedreigt. 

Bovendien is scholing het beste en meest effec
tieve herverdelingsinstrument.' ' Als de laagst ge
schoolden door betere scholing het werk kunnen 
doen, dat nu vaak door 'te hoog' geschoolden wordt 
gedaan neemt in de hoogste regionen de schaarste en 
dus het loon af. Tegelijk neemt het overschot aan 
werkzoekenden aan de onderkant af en ontstaat daar 
een opwaarste loonbeweging. Ook Leuven en Oos
terbeek wezen onlangs in E s B op de noodzaak van een 

10 . Ben Dankbaar, 'De bevrijding van 
de arbeid, de stand van zaken aan het 
einde van de twintigste eeuw', in: F. 
Becker e.a. (red)., Hedendaaas 
kapitalisme. Twintigste jaarboek voor het 
democratisch socialisme, 
Arbeiderspers / Wiardi Beckman 

' '. Coen Teulings, zie artikel in 
volgende S&D. 

- een commentaar, Sociali.sme &.. 

Democratie, 2ooo nr. 4 
'4· David Marquand, 'De Derde Weg 
Voorbij', Socialisme &..Democratie, 2ooo, 

nr. 4 
12. E. Leuven en H.Oosterbeek, 
Rendement van onderwijs stijgt, ESB, 
2ooo, biz . . PY.P4 
1 3. Paul Kalma, De Derde Weg Voorbij 
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toename van het aanbod van geschoolde arbeid om 
de huidige inkomensverschillen, ingegeven door de 
krapte op de arbeidsmarkt voor hoger geschoolden, 
niet verder op te Iaten !open. 1 2 

Dit sterke accent op scholing en 'empowerment' 
komt overigens ook nadrukkelijk naar voren in wat 
bekend is komen te staan als de denkstroming van de 
Derde Weg. Vooral de Britse sociaal-democraten 
pretenderen in dit opzicht 'new, new, new' te zijn en 
eisen een eigen ideologische koers op. Vee! van wat 
zij claimen als gedachtengoed is evenwel concreet 
PvdA-beleid geweest in de jaren negentig en beleids
matig onderbouwd in het rapport van de commissie
Wolfson Niemand aan de Kant (PvdA, 1992). Er zijn 
trouwens meerdere versies van de Derde Weg. Het 
pamflet van Blair en Schroder is niet de Franse lijn. 
En hoewel de Nederlandse sociaal-democratie als 
nuchtere reactie op maatschappelijke en econo
mische ontwikkelingen elementen in haar beleid 
heeft ontwikkeld die door anderen als 'Derde Weg' 
bestempeld worden, heeft zij deze krachtterm nog 
weinig in de mond genomen. 

In het vorige nummer van Socialisme &...Democratie 
concludeert politicoloog Van Kersbergen dat de 
Derde Weg breekt met het Keynesianisme, dat 
volgens hem onlosmakelijk verbonden is met de 
'oude' sociaal-democratie. Mijns inziens is van een 
bewuste afzetting tegen oude socialistische waarden 
bepaald geen sprake geweest. De accentverschuiving 
van de vraag- naar de aanbodkant van de econornie is 
ingegeven door een pragmatische benadering van 
hedendaagse maatschappelijke problemen. De effec
tieve vraag bereikt record-hoogtes door de sterke 
stijging van de export en consumptie, voor een 
belangrijk dee] voortkomend uit de enorme kapi
taalaccumulatie op de aandelen- en huizenmarkt. 
Aanbodknelpunten moeten dus nu meer het beleid 
bepalen dan de vraagkant. 

Van Kersbergen is wei op meer punten vee] te 
kort door de bocht in zijn beschouwing over de 
Derde Weg. Bijvoorbeeld waar het gaat om zijn stel
ling dat gelijkheid van kansen in de plaats is gekomen 
van gelijkheid van uitkomsten (traditionele herver
deling) . Het is duidelijk dat iemand als Tony Blair 
deze laatste term niet graag in de mond neemt, maar 
de jaarlijkse begrotingsbehandelingen !open onder 
New Labour wei degelijk uit op een herverdeling ten 
gunste van de lage inkomensgroepen. '3 Er is dus 
geen sprake van het verdwijnen van de ene doelstel
ling ten koste van de andere, wei van een aanvulling 
op het 'traditionele' gelijkheidsideaal. Wat aldus ont-

staan is, is de ook door de Belgische minister van 
Sociale Zaken Frank Vandenbroucke vurig bepleite 
activerende welvaartsstaat. Hierin is de rol van de 
overheid erg groot, in contrast met de neo-liberale 
wind die in de jaren tachtig door vee! Europese 
Ianden waaide. Deze overheidsrolligt voornamelijk 
op het vlak van investeringen in menselijk kapitaal. '4 

Kennis, kennis, kennis, dus. 
Nu is er een zeer groot knelpunt dat de ambitie 

van een scholingsdecennium voor Nederland be
dreigt: ons land raakt achterop met de middelen die 
worden ingezet voor onderwijs en voor onderzoek 
en ontwikkeling. Nu is de kwaliteit van het onder
wijs, zo blijkt uit internationale vergelijkingen, nog 
steeds goed. Oat lukt met minder rniddelen dan 
andere Ianden, omdat de leraren een relatief hoger 
aantal uren per jaar voor de klas staan (werkdruk) en 
dus rninder tijd voor bijscholing, vernieuwing en 
dergelijke hebben, wat op langere termijn de kwali
teit ondermijnt.Verder dreigt er een grote ver
grijzingsproblematiek: er is uitstroom van leraren, 
terwijl de opleidingen niet voldoende nieuw aanbod 
opleveren. Tenslotte neemt de zuigkracht vanuit de 
marktsector op de krappe arbeidsmarkt toe. Er 
wordt nu met lapmiddelen en noodoplossingen 
gewerkt omdat het niet anders kan. Toch worden te 
vaak kinderen naar huis gestuurd omdat er geen 
leraar beschikbaar is. Er moeten structurele op
lossingen komen voor de actuele onderwijsproble
matiek, wil de maatschappij geen grote schade op
lopen. Wij willen, zeker op dit punt, geen 'hiahly 
underinvested country'(vrij naar Blair) . 

2. VAN FINANCIELE SANERING NAAR PUBLIEKE 

INVESTERING 

Naar nieuwe bearotinasrust 
De overheidsfmancien zijn de afgelopen jaren in een 
rustiger vaarwater terechtgekomen Oat is veroor
zaakt door het feitelijk gevoerd beleid van ombuigin
gen waardoor inkomsten en uitgaven met elkaar in 
evenwicht zijn gebracht. Het financieringstekort is 
zelfs omgeslagen in een begrotingsoverschot. Ook 
de begrotingsregels van Paars 1 en 11, ook wei Zalm
norm genoemd, hebben bijgedragen tot bestuurlijke 
rust rond het begrotingsproces 

Tegenwoordig lijkt het er echter op, dat door een 
combinatie van onvolkomenheden in deze aanpak de 
begrotingsregels tot meer politieke onrust leiden. 
Ze beginnen in hun eigen staart te bijten (Financieele 
Daablad 1-J-2000), metals belangrijkste reden dat 
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de werkelijkheid zich niet aan de ramingen houdt, 
maar zich vele miljarden gunstiger ontwikkelt dan 
verwacht. De inkomsten- en uitgavenmeevallers be
lopen over de gehele kabinetsperiode tot 2oo2 al 
gauw 30 miljard. Met enkele aanpassingen, onder 
andere door de SER gesuggereerd, kan beter op de 
nieuwe investeringsvragen worden ingespeeld en 
kan de begrotingsrust worden hersteld. 

Behoedzaam ramen impliceerde dat Kok 1 was 
gebaseerd op 2 procent economische groei, o,s- pro
cent onder de trend die het CPB in I 997 raamde. Het 
voordeel van behoedzaamheid is dat op meevallers 
als het ware kan worden gerekend. Vanuit de budget
taire problematiek van toen (fmancieringstekort) 
was daar veel voor te zeggen. 

lnmiddels lijkt de economie echter door een aan
tal klassieke en nieuwe oorzaken op een hoger 
structured groeipad te zijn aangeland, wellicht van 3 
procent, zoals al in I 987 (!) betoogd door Zalm 1 5 en 
het CPB. 16 De groeivoeten van de laatste 10 jaar 
lijken dit beeld te bevestigen (3, I procent gemiddeld 
per jaar). Tevens lijkt een veiligheidsmarge van een 
o,s- procent per jaar onder het trendmatig niveau 
thans niet meer nodig omdat het overheidsbudget 
met een overschot op orde is. lnteressant is daarom 
de suggestie van de SER (2ooo) om van een behoed
zaam scenario over te stappen op een voorzichtig 
trendmatig scenario dat nauwer aansluit bij de feite
lijke trendmatige groei, zeg een kwart procent onder 
de trend. We komen dan op 2,H (3,0 min o,2)) in 
plaats van op 2 procent. 

Overigens leidt een hogere groeiraming niet 
automatisch tot hogere uitgaven, verdere schuld
verkleining, of meer belastingverlaging. Er zal steeds 
een politieke afweging over de verhouding tussen 
deze drie moeten plaatsvinden. Echter een hoger 
scenario betekent wei dat de 'te verdelen ruimte' 
veel groter wordt. Om de gedachten te bepalen: het 
kabinet Kok 11 is gebaseerd op een reele ruimte van 
2) miljard bruto; bij een voorzichtig trendmatig 
scenario ala de S E R was de ruimte vooraf I o miljard 
(guldens 2ooo) groter geweest en zouden er door 
een feitelijke groei van waarschijnlijk gemiddeld 
meer dan 3 procent in 99-02 ook nogjaarlijkse mil
jarden meevallers zijn. 

Nederland heeft thans een begrotingsoverschot 
van o,7 tot I procent, dat bestaat uit een klein 'ge
woon' begrotingsoverschot en het AOW-spaarfonds 

15. G. Zalm, 6o procent: de collectieve 
uitgavenquote in de jaren negentig, ESB 
72, 1987 

van o,6 procent. Bij de verdeling van de ruimte is 
geen structurele verdere vergroting van het be
grotingoverschot nodi g. Ook des E R adviseert trend
matig 'gewoon' begrotingsevenwicht als voldoende 
veilige buffer tegen conjuncturele ups and downs, 
mede gelet op de EM U-normen. Daarnaast wordt via 
het AOW-spaarfonds een bedrag dat oploopt van 6 
miljard nu tot 24 miljard in 2o2o op de staatsschuld 
afgelost. Die loopt daarmee terug van 5" 2 o miljard nu 
tot 2oo miljard in 2o2o (excl. verkoop staatsdeel
nemingen). Daarmee daalt de staatsschuld van So 
procent in I99o via 5"9 procent in 2ooo tot minder 
dan I 5" procent in 2o2o.De rentelasten op de begro
ting slinken evenredig van de huidige 5" procent tot 
minder dan I procent. Hiermee is ruimschoots vol
daan aan de eis dat huidige generaties zelfbetalen aan 
het opvangen van de stijgende A ow -kosten, wanneer 
de babyboomgeneratie begin volgende eeuw met 
pensioen gaat. Waar in de huidige kabinetsperiode 
nog een financieringstekort van I o rniljard moest 
worden weggewerkt, is daar nu geen reservering uit 
de ruimte meer voor nodig. De ruimte kan dus ge
heel naar structuurversterkende uitgaven en lasten
verlichting. 

Collectieve sector tussen wal en schip? 
De linkse kritiek was niet van de Iucht toen voor
malig CDA-fractievoorzitter Bert de Vries in I 987 
voorstelde de collectieve uitgavenquote van 66 pro
cent naar 6o procent te verlagen. Dat was de bijl aan 
de wortel van de verzorgingsstaat. Inrniddels is de 
uitgavenquote gedaald naar 47 procent, terwijl de 
PvdA daarvoor een grote verantwoordelijkheid 
draagt. De enorme daling met I 9 procent-punten 
laat zien dat niet de omvang van de collectieve sector 
maar de kwaliteit bepalend is. Immers een groot dee) 
van de daling van de quote is het gevolg van succesvol 
beleid. Aileen al de lagere rentelasten door de om
slag van financieringstekort naar overschot en de 
werkgelegenheidsgroei en lagere sociale lasten ver
klaren I 3 procent-punten van de daling. 

Het betreft vooral het succesvolle volurnebeleid 
in de sociale zekerheid in de 9o-er jaren. Verder zijn 
de directe overheidsbestedingen 2 procent-punten 
teruggelopen. Vooral door het achterblijven van de 
groei van de collectieve sector bij de welvaart (waar
door behalve de efficientie ook de werkdruk hoger 
werd). 

1 6. Macro Econbmische Verkenningen 
looo, september 1999 
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Het overige deel is goeddeels te verklaren uit het 
schrappen van subsidies en het omzetten van over
heidssubsidies in belastingfaciliteiten (WIR-subsidie 
werd ondernemersaftrek) waardoor de uitgaven en 
tegelijk de belastingdruk dalen. Meer een statistisch 
dan reeel effect. Ten slotte speelde natuurlijk het 
noemer-effect: door de sterke groei nam het aandeel 
van de niet mee stijgende uitgaven automatisch sterk 
af. 

De !age uitgavenquote en het fmancieringsover
schot vinden hun weerslag in een collectieve lasten
druk die daalde van 47 naar minder dan 40 procent 
van het B B P, terwijl tevens de teruglopende aardgas
baten werden opgevangen. De Nederlandse lasten
druk is uiteindelijk in Europa onder de middenmoot 
aangeland, wat Flip de Kam tot de verzuchting 
bracht dat verdere belastingverlaging niet de hoogste 
urgentie heeft. '7 De sanering van de publieke finan
cien is voltooid. 

Het aloude vraagstuk van publieke armoede versus 
private rijkdom moet niet overdreven worden. Nie
mand zal kunnen beweren dat de verzorgingsstaat 
ontmanteld is. Wei zal de vraag om de collectieve 
sector in de pas te Iaten lopen met de welvaartsgroei 
de komende jaren indringender op de agenda 
komen, wanneer de welvaart en productiviteit in de 
marktsector verder toenemen. Zoals betoogd, is de 
productiviteit in de marktsector ondanks de hoge 
groei van de laatste jaren juist niet zo sterk gestegen. 
Dit kwam door de inschakeling van relatief laag op
geleiden, een beheerste loonontwikkeling, een rela
tief sterke groei van de dienstensector en het kenne
lijk nog niet doorbreken van I CT. 

Momenteel wordt door de arbeidskrapte een 
versnelling van de productiviteitsgroei verwacht. 
Daardoor kan het financieren van de collectieve 
sector behoorlijk lastig worden. Immers daar zal het 
vee! moeilijker worden om de productiviteitsgroei 
te versnellen, zeker in de persoonsgebonden dienst
verlening. Het onderwijs kan vast wei wat efficienter 
georganiseerd worden en meer ICT benutten, maar 
een extra kind in de klas is rnisschien efficient maar 
niet wenselijk. Zo ook het verlagen van het aantal 
seconden per wasbeurt in een verzorgingstehuis of 
de wijkverpleging. 

Het gevolg van de achterblijvende productivi
teitsgroei in de collectieve sector, bij het zich parallel 

ontwikkelen van de lonen met de markt, is dat de 
prijs van collectieve goederen relatief stijgt ten op
zichte van die marktgoederen (het zgn. Baumol
effect). Hoewel de relatieve prijs van collectieve 
diensten daardoor moet stijgen hoeft dat niet auto
matisch een hogere collectieve uitgavenquote of 
hogere (macro) belastingdruk op te leveren. Be
palend is namelijk niet aileen de verschillende pro
ductiviteitsontwikkeling, maar ook of de verhouding 
van het aantal werkenden in de markt- en collectieve 
sector niet te veel verslechtert. Als er minder men
sen in de markt aan het werk komen (door de hogere 
productiviteitsgroei of om andere redenen) weegt 
het Baurnol-effect wei zwaarder. 

Zolang de loonontwikkeling in de markt dus niet 
onredelijk is, en de werkgelegenheid niet op het spel 
zet, hoeft het Baumoleffect niet dramatisch op te 
treden en en kan de relatieve prijsstijging van de col
lectieve goederen worden opgevangen zonder stij
gende uitgavenquote. Een andere reden waardoor 
het Baumoleffect kan meevallen, is dater natuurlijk 
ook overheidsuitgaven zijn die met de economische 
groei niet constant blijven maar kleiner worden (bv. 
werkloosheidsuitgaven) of waar wei productiviteits
stijgingen mogelijk zijn in dezelfde orde als in de 
markt. Het is door deze verschillende effecten de af
gelopen 6 jaar gelukt de collectieve sector-salarissen 
en uitkeringen een zelfde trend te Iaten volgen als de 
markt, terwijl de uitgavenquote daalde doordat 
elders meevallers konden worden geboekt. Tegen 
deze achtergrond is het dan ook een cruciale op
dracht voor sociaal-democraten om een efficiente en 
doelmatige overheid als prioriteit te stellen. 

De welvaartsparadox: bij de overheid deze!fde luxe als 
thuis 

Maar behalve het constant houden van de collectieve 
sector is er ook het vraagstuk of deze niet moet mee
groeien met de welvaart (of zelfs harder). Dat is wat 
ik, vrij naar Goudzwaard en De Lange' 8 de wel
vaartsparadox zou willen noemen. Bij een stijgende 
private rijkdom zullen burgers meer eisen aan de 
prestaties van de overheid_stellen. Dat kan varieren 
van betere zorg (in het verzorgingstehuis vergelijk
bare luxe en privacy als thuis), kwaliteit in het open
baar vervoer die kan concurreren met die in de 
moderne luxe auto, tot onderwijs dat minstens zo 
'on line' moet zijn als zoon- en dochter-lief thuis ge-

17. Flip de Kam, 'De Vette Jaren', in 
H. Don e.a., Schuld en Solidariteit, 
Wiardi Beckman Stichting, 2ooo ~ Aan 

dit artikel zijn de cijfers in deze 
paragraaf ontleend. 

Genoea van te vee/, aenoea van te weinia. 
Wissels omzetten in de Economie, Baarn, 
'99.1" · 18 . B. Goudzwaard en H.M. de Lange, 
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wend zijn. Dat duidt op de noodzaak de uitgaven te 
verhogen in plaats van te verlagen. 

Ook hier geldt geen automatisme: de overheid 
kan de burgers ook zelf (meer) Iaten betalen uit de 
inkomensgroei die zij immers doormaken. Dat kan 
zowel door een hogere gebruikersbijdrage te vragen 
als door de collectieve dienst te privatiseren. Bij de 
privatiseringsoptie ligt wei een ernstige denkfout op 
de loer. Men moet niet denken dat privatisering zon

van de collectieve uitgaven in het inkom en hoeft niet 
te stijgen, danwel veel particuliere (materiele) uit
gaven dalen omdat daar wel productiviteitswinst kan 
worden behaaid (zo betaalt men voor voeding nu een 
fractie van wat men daar in de jaren vijftig voor kwijt 
was) . Het vergt wei een duidelijke politieke stelling
name om een collectieve sector met een behoorlijk 
Ioonpeil in stand te houden (Baumoi) en zeifs mee te 
Iaten stijgen met de private rijkdom (welvaarts

der meer dezelfde omvang 
en kwaliteit van de voor
malige collectieve dienst 
oplevert: als de productivi
teitsstijging achterblijft zal 
ook de geprivatiseerde prijs 
omhoog moeten. Het ge

Het zonder meer privatiseren van 

publieke taken, omdat ze door 

kostenstiJBinaen te duur worden, is 

een dwaalspoor 

paradox). Daarvoor zal een 
politieke en maatschappe
lijk afstemming noodzake
lijk zijn tussen de loon- en 
werkgelegenheidspolitiek 
in de gehele economie. 
Anders kan een te sterke 

volg is dat het niet waarschijnlijk is dat private finan
ciers hier een rendabei perspectief in zien, dan wei 
dat de voorheen collectieve dienst voor lager betaai
den te duur wordt, tenzij er tegelijkertijd een gene
rieke inkomensherverdeling plaatsvindt. Het inte
ressante van de samenwerking van PvdA, vvo en 
D 6 6 is dat de marktwerkings- en privatiseringsvraag 
centraler op de agenda is gekomen. Terecht is in 
sectoren waar werkelijke concurrentie en een poten
tiele productiviteitsverbetering mogelijk is (teie
com, electriciteit) marktwerking verkozen hoven 
een nutsvoorziening. Het wordt - ook voor Paars -
veei moeilijker als de potentieie efficientiewinst veei 
geringer is, zoals bij de persoonsgebonden zorg. Hier 
zal de politiek eerst moeten definieren wat zij rekent 
tot cruciale collectieve basisvoorzieningen, om ver
volgens vast te stellen of deze het meest efficient in 
collectief of privaat beheer worden uitgevoerd. In 
beide gevallen zal een relatief stijgende bijdrage uit 
de algemene middelen noodzakelijk zijn, hetzij als 
subsidie/belastingaftrek in de geprivatiseerde 
variant, hetzij in de collectieve variant door minder 
dan een kostendekkende bijdrage te rekenen. 

De conclusie die uit dit alles oprijst kan geen 
andere zijn dan dat er een nieuw maatschappelijk 
compromis nodig is. Baumol en de weivaartsparadox 
zorgen er namelijk voor dat mensen in absolute zin 
een hogere prijs voor collectieve diensten moeten 
betalen. Oat is wat mensen zien en in de portemon
naie voelen, en wat anderen (de vvo?) doet roepen 
dat die overheid dan maar efficienter moet werken 
(minister Zalm bijvoorbeeld in het kamerdebat over 
de Voorjaarsnota). Voor je het weet drijft de rijker 
wordende samenleving haar eigen collectieve voor
zieningen uit. Toch is dat niet nodig want het aandeel 

loonontwikkeling in de marktsector (die binnen de 
sector gezien wei verantwoord kan zijn) een te zware 
wissel trekken op de financieringsmogelijkheden van 
de collectieve sector. Het helpt natuurlijk als de 
gemiddelde marktlonen zich gematigd ontwikkelen 
en worden aangevuld met tijdelijke en flexibele ele
menten (als winstdeling en opties), maar zo gauw 
deze een structured karakter krijgen zullen ze ook 
niet onthouden kunnen worden aan de werkers in de 
collectieve sector, op straffe van een drastische ver
slechtering van de arbeidsmarktpositie. Het is 
teleurstellend dat dit bredere thema van de finan
cierbaarheid van de collectieve sector geen enkele 
aandacht krijgt in het genoemde middellange ter
mijn ad vies van deS E R, temeer omdat de S E R het van 
groot belang vindt dat de overheid meer investeert in 
onderwijs, zorg en andere essentiele voorzieningen. 

Begrotingsregels voor een investerende overheid 
Een overheid die meer wil investeren in scholing, 
zorg enz. moet eerst het geld daarvoor verdienen; 
geen financiering ( meer) op de pof ten koste van een 
fmancieringstekort voor huidige en voigende gene
raties. Die situatie is nu bereikt. Maar de begrotings
regels zijn nog niet voldoende op de nieuwe situatie 
ingericht. Belangrijk is of meer of minder behoed
zaam wordt geraamd, maar dat is vooral een fase
ringsprobleem: als de gerealiseerde groei hoger is 
dan geraamd mag die ruimte achteraf alsnog worden 
besteed ( dit kabinet kan de uitgavenintensivering uit 
het regeerakkoord van 9 miljard ongeveer verdubbe
len uit de meevallers). Wezenlijker is dat de jaarlijkse 
aanpassing van de salarissen in de collectieve sector 
en de soclale uitkeringen thans niet goed tot zijn 
rechtkomt. 
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In het regeerakkoord is een zeer lage raming van 
de reele loonontwikkeling opgenomen. De lonen 
zijn in de markt inmiddels veel sneller gestegen. Om 
die trend in de collectieve sector te kunnen volgen 
zijninmiddels al miljarden extra uitgetrokken, waar
voor gelukkig ook aile ruimte was in het bij Regeer
akkoord vastgestelde uitgavenkader. Die ruimte ont
stond omdat het kader zelf jaarlijks met de stijging 
van de algemene inflatie is verhoogd en omdat er veel 
meevallers in de sociale uitgaven (minder uitkerin
gen) en rente waren. Deels was de grotere ruimte 
verwacht omdat bij hog ere groei een hog ere loon- en 
prijsstijging en lagere sociale kosten in de rede 
liggen. Er is echter geen garantie dat het zo mooi af
loopt. Danders, Van Ewijk en Reininga'9 noemen 
diverse voorbeelden van de omgekeerde situatie, 
wanneer het volgen van de loonontwikkeling in de 
markt niet mogelijk is binnen de uitgavenkaders, 
bijvoorbeeld als de lonen harder stijgen dan de al
gemene inflatie . Dan moet de overheid de lonen ach
ter Iaten blijven, dan wei bezuinigen op andere uit
gaven. Zo bleek voorjaar I 999 dat Minister Zalm ai
leen vanwege deze reden 3 miljard moest bezuinigen 
om overschrijding van het uitgavenkader te voor
komen. Gelukkig viel het later mee omdat de inflatie 
toch hoger uitkwam, wat tot het bizarre inzicht leidt 
dat politici belang hebben bij een hogere inflatie. 

Eenzelfde situatie kan verwacht worden voor 
2ooi en zeker voor 2oo2 als de loonontwikkeling 
niet het lage groeipad van het regeerakkoord volgt, 
maar oploopt met de hogere groei (en krappere 
arbeidsmarkt). Dan kan opnieuw een overschrijding 
van de uitgavenkaders worden verwacht in plaats van 
extra ruimte om te investeren. 

Op deze wijze kan de loonontwikkeling 
wederom tot grote hectiek in het begrotingsbeleid 
leiden en wordt bovenal de reeele uitgavenruimte 
die bij het regeerakkoord was overeengekomen ach
teraf uitgehold. De overheidsbegroting kan overi
gens een extra (nominale) loonstijging op korte ter
mijn zonder problemen dragen, want hogere lonen 
betekenen ook meer belasting- en premie-inkom
sten, zelfs in gelijke omvang zodat het fmancierings
saldo ongewijzigd blijft (I procent hoger loon kost de 
overheid I miljard, en Ievert I miljard extra inkom
sten op). Op lang ere termijn hangt dit af van de 
macro-economische doorwerking. Als de loontrend 

de productiviteitsstijging overstijgt en internationale 
concurrentiepositie schaadt kunnen de volume
effecten tot schade aan de overheidsbegroting 
leiden. Ook hier blijkt dus opnieuw de blijvende 
noodzaak van maatschappelijke coi:irdinatie. 

Overigens staat de arbeidsmarktsituatie van de 
overheid nog verder onder druk omdat de ruimte 
voor incidentele loonaanpassingen ( een extra perio
diek), secundaire arbeidsvoorwaarden en het hono
reren van nieuwe functiewaardering niet of nauwe
lijks mogelijk is door budgetteringsafspraken uit het 
regeerakkoord (de zgn. post incidenteel wordt ver
laagd), terwijl werkgevers in de marktsector hier wei 
extra ruimte voor uittrekken. 

Het zou, zo is de conclusie, een enorme verbete
ring, zo niet het herstel, van de begrotingsrust 
betekenen als de overheid als werkgever op de 
arbeidsmarkt - en daar in concurrentie met de 
marktsector- op voorhand de garantie kan geven dat 
de algemene loonontwikkeling de markttrend kan 
volgen. Donders c.s. doen het interessante voorstel 
om de uitgavenkaders jaarlijks aan te passen met het 
gewogen gemiddelde van de contractlonen in de 
marktsector en van de algemene inflatie, metals ge
wichten het aandeel van de loongevoelige (7o pro
cent van de uitgaven) en overige uitgaven . Daarmee 
kan de overheid een goede werkgever zijn, zowel in 
goede als in slechte tijden, en hoeft er om die reden 
niet bezuinigd te worden. 

Slot 
De interventiepolitiek van de overheid moet een 
nieuwe koers aannemen, nude problemen in de eco
nomie zijn verschoven van de vraag- naar de aanbod
zijde. Mensen en hun organisaties moeten meer gele
genheid geboden worden om zelf keuzen te maken 
en hun weg in de samenleving te vinden. De overheid 
moet zijn interventies op die scharnierpunten 
richten die een verdere sociale en economische ont
plooiing in de weg staan. 

Ten eerste moet een antwoord op de nieuwe 
krapte op de arbeidsmarkt en op de uitdagingen van 
de informatiemaatschappij en de nieuwe werknemer 
worden gegeven door veel meer te investeren in on
derwijs en kennis, en in onderzoek en ontwikkeling. 
Tevens moet in ras tempo de mogelijkheid om arbeid 
en zorg te combineren conform internationaal 

'9· J.H.M . Danders, C. van Ewijk en 
F.K. Reininga, Het begrotingsbeleid en 
de reele uitgavenkaders, Openbare 
Uitaaven, '999 nr 3· 
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moderne maatstaven worden verbeterd. Ten tweede 
maken het ziekteverzuim en de arbeidsongeschikt
heid meer investeringen in preventie daarvan en in 
(gezondheids)zorg noodzakelijk. De vergrijzing en 
de met de welvaartsgroei meegroeiende zorgvraag 
accentueren dat nog eens extra. Ten derde vergt het 
toenemende ruimtebeslag door de groei van de 
bevolking en de economie meer investeringen in 
openbaar vervoer en intelligente automobiliteits
benutting, dubbel grondgebruik, energiebesparing 
en natuurontwikkeling. 

Meer overheidsinterventies betekenen niet dat 
aile voorzieningen binnen de collectieve sector moe
ten worden geproduceerd en vervolgens 'om niet ', 
dat wil zeggen betaald uit de algemene middelen, aan 
de burgers beschikbaar moeten worden gesteld. Het 
initiatief moet zoveel mogelijk bij de burgers worden 
gelaten; de overheid moet een omslag van aanbod
naar vraagsturing maken. Dat vergroot de effectivi
teit en gaat bureaucratie tegen, naarmate hierbij 
meer concurrentie binnen de collectieve sector of 
met de particuliere sector is te organiseren. Echter, 
of het nu binnen of buiten de collectieve sector 
plaatsvindt, er zal niet aan te ontkomen zijn extra 
middelen uit te trekken om voorzieningen betaal
baar te houden door subsidiebijdragen of fiscale on
dersteuning. Bijvoorbeeld vanwege toegankelijkheid 
voor (laagbetaalde) burgers of om de onrendable top 
(waarvoor ·de markt geen ruimte biedt) te fmancie
ren. 

De overheidsfinancien zijn inmiddels ruimschoots 
op orde en er zijn adequate voorzieningen voor de 
vergrijzing (AOW) getroffen. Een structurele ver
hoging van het fmancieringsoverschot ten opzichte 
van de huidige o,s tot 1 procent is derhalve niet 
nodig zoals de S E R terecht adviseert. Oat zou de 
overheid tot rentenier maken. Toekomstige genera
ties hebben meer aan het versterken van de economi
sche structuur. De collectieve sector kan echter ai
leen geleidelijk meer middelen inzetten en zijn 
werknemers behoorlijk betalen als de werkgelegen
heid in de markt op peil blijft (of groeit) en de markt
lonen niet uit de hand !open door de arbeidsmarkt
knelpunten en hogere productiviteitsstijging. 

Een nieuw maatschappelijk comprornis voor een 
gezonde economische ontwikkeling is nodig, na het 
Fordisme en na Wassenaar. De werknemers krijgen 
voor een voorzichtige loonontwikkeling nu geen al
gemene ATV meer terug (krappe arbeidsmarkt), 

maar wel een modern pakket (deels collectief gefi
nancierde) arrangementen die het hectische Ieven 
leefbaar maken, die de garantie geven op goed 
onderwijs voor de kinderen, op het internationaal 
bijblijven van investeringen in Onderzoek & Ont
wikkeling, op goede zorg voor zieken en ouderen en 
het verbeteren van natuur en milieu. Voor werk
gevers is er hetzelfde voordeel van betere collectieve 
arrangementen, en daarnaast van de voortzetting 
van een verantwoord loonkostenbeleid. Voor zover 
de loonontwikkeling niet de gehele productiviteits
ontwikkeling volgt moet dit tot een prijsdaling in de 
marktsector leiden, zodat de koopkracht wordt on
dersteund (en niet de winsten) . De overheid heeft 
tenslotte het voordeel dat de collectieve voorzienin
gen en de arbeidsvoorwaarden van haar werknemers 
met de welvaart kunnen meegroeien, zonder dat de 
collectieve fmancien weer uit de hand !open. 

Het zonder meer privatiseren van publieke taken, 
omdat ze door kostenstijgingen te duur worden, is 
een dwaalspoor. De private sector zal - zeker 
persoonsgebonden - diensten evenrnin tegen con
stante kosten kunnen leveren, gezien de !age produc
tiviteitsontwikkeling. En als de prijs dan toch stijgt is 
ook niet te voorkomen dat juist de !age en midden
inkomens van deze voorzieningen worden uitge
sloten. Privatiseren is dan een eufemisme voor het 
verarmen van de publieke dienstverlening, tenzij de 
overheid deze burgers via bijvoorbeeld herverdeling 
van belastingdruk in de gelegenheid stelt deze dien
sten toch te kopen. 

Zolang de economie fors groeit, zoals de afgelo
pen jaren, is er voldoende fmanciele ruimte om een 
modernisering van de collectieve arrangementen en 
investeringen uit te voeren. Bij tegenwind worden 
de politieke keuzen scherper. In beide gevallen zal 
echter een verruiming van de middelen voor 
publieke investeringen nodig zijn. Met name waar bij 
het regeerakkoord van een zeer !age (zelfs negatieve) 
reele loonontwikkeling werd uitgegaan, die bij de 
actuele economische voorspoed niet meer realistisch 
is, zal nu een modernisering van de begrotingsregels 
moeten worden overwogen om de overheid als 
werkgever in staat te stellen moderne arbeidsvoor
waarden te bieden. Om aldus de vitale balans tussen 
marktsector en collectieve sector te kunnen behou
den. 

FERD CRONE 

Financieel woordvoerder van de PvdA- Tweede Kameifractie 
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In Nederland heerst al 
enige tijd beroering naar 
aanleiding van een artikel 
van Paul Scheffer dat in NRC 

Handelsblad van 29 januari 
2ooo werd gepubliceerd 
onder de weinig aan de ver
beelding latende titel 'het 
multiculturele drama'.' 
Scheffer maakt in dit artikel 
brandhout van het Neder
landse beleid ten aanzien 
van minderheden en stelt 
niets minder dan het ineen
storten van het kaartenhuis 
van de multiculturele sa
menleving in het vooruit
zicht. Scheffer hekelt de 

Waaromeen 
Vlaams multi
culturalisme

de bat ontbreekt 
meer blijkt uit de rninder
hedenrapportage van het 
Sociaal en Cultureel Plan
bureau (1999), mede door 
de voortdurende immigra
tie gekenmerkt wordt door 
meer werkloosheid, meer 
armoede, meer schooluit
val en meer criminaliteit 
dan bij de autochtone be
volking. Hoe komt dat? En 
waarom wordt hier niet 
krachtiger tegen opgetre
den, vraagt Scheffer zich af. 
De auteur pleit in zijn arti
kel voor minder tolerantie 

BOB VAN DEN BROECK 

In Belsie is tot op heden seen Paul Schiffer 
opsestaan. Met het cordon sanitaire rond het 

Vlaams Blok is ook een cordon om de 

problematiek ze!f opsetrokken. Dat valt te 
betreuren, want debat is ook in Vlaanderen 

drinsend nodiB. Het saat om niet minder dan het 

veilisstellen van onze maatschappelijke vrede. 

De srens van coexistent samenleven is immers voor 

velen allans overschreden. en meer integratie, waar
onder hij voornamelijk lijkt 

te begrijpen dat de allochtoon zijn oude vormen en 
gedachten moet afzweren: 'integratie met behoud 
van eigen identiteit is een vrome leugen, die niet 
zoals nu door de overheid moet worden aangemoe
digd.' Zonder het met zoveel woorden te zeggen 
pleit Scheffer dus voor assinlilatie, hoewel hij in een 
vervolgartikel zijn oorspronkelijk betoog nuan
ceert: 'mijn pleidooi voor meer nadruk op integra
tie is dus beperkt en moet niet worden opgevat als 
een dwang tot assimilatie.' 2 Waarin zijn 'integratie 
met afwerping van de oorspronkelijke identiteit' 
dan wei bestaat, maakt hij niet duidelijk. 

onverschilligheid waarmee de Nederlandse over
heid de problemen rond de allochtone gemeenschap 
bejegent, terwijl alles erop wijst dat deze gemeen
schap in haar geheel het moeilijk heeft om aan te 
klampen. De tolerantie of verdraagzaamheid 
waarop men zich in Nederland zo graag beroept, 
werkt, volgens Scheffer, deze onverschilligheid in de 
hand. 

'Het multiculturele drama' is een interessant ar
tikel, alleen al omdat het niet vaak voorkomt dat 
vanuit politiek-correcte hoek - Scheffer was in een 
vorig Ieven medewerker van de Wiardi Beckman
stichting, de studiedienst van de Nederlandse PvdA 
-een zo vlijmende kritiek op het falen van de multi
culturele samenleving wordt geuit. Ook al hoef je 
het niet met alles eens te zijn, je kunt op je klompen 
aanvoelen dat hij in zijn artikel het probleem grijpt 
waar het moet: in de kern. Wat mij betreft verdient 
zijn pleidooi voor een ander beleid dan ook een 
prijs, een variante van onze Arkprijs voor het Vrije 
Woord, desnoods een speciaal voor hem ge
creeerde, zeg maar 'gooi de knuppel in het hoender
hok' -prijs . 

Scheffer maakt zich zorgen over de achterblij
vende allochtone gemeenschap, die, zoals onder 

Scheffer hekelt de kortzichtigheid van het poli
tieke establishment waardoor ' onder de opper
vlakte van het openbaar Ieven een zee van verhalen 
[drijft] over de botsing van culturen, die niet of nau
welijks worden gehoord'. Terwijl dit establishment 
vroeger over een duidelijke beschavingsmissie be
schikte, twijfelt het vandaag aan zichzelf en verliest 
het meer en meer zijn greep op de maatschappelijke 
werkelijkheid. 'Zo kan men de weigering begrijpen 
van kabinet en parlement voor iedereen zichtbare en 
vaak gesignaleerde problemen rondom etnische 
minderheden in Nederland onder ogen te zien. Een 
parlementair onderzoek naar het immigratie- en in-
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tegratiebeleid is nodig, want nu worden hele gene
raties onder het mom van tolerantie afgeschreven. 
Het huidige beleid van ruime toelating en beperkte 
integratie vergroot de ongelijkheid en draagt bij tot 
een gevoel van vervreernding in de samenleving. De 
tolerantie kreunt onder de last van achterstallig on
derhoud. Het multiculturele drama dat zich voltrekt 
is dan ook de grootste bedreiging voor de maat
schappelijke vrede.' 

Met zijn polemisch geschrift gooide Scheffer 
duidelijk een knuppel in het hoenderhok. Wat 
volgde was een stroom van brieven, commentaren 
en discussies, tot in het parlement toe, zodat ieder
een die dat wenste wei zijn zegje heeft kunnen doen. 
Hoewel daarmee de problem en in de Hollandse ste
den verre van opgelost zijn, is het alvast Scheffers 
verdienste dat zijn pleidooi een samenlevingspro
bleem, in elk geval zichtbaar en bespreekbaar heeft 
gemaakt. 

De opkomst van de 'Arab Pride' in Vlaanderen 
Vooraleer het artikel van Scheffer te plaatsen in een 
Vlaamse context moeten eerst wat defmitieproble
men van de baan. In het verder verloop van dit arti
kel zullen migranten, of zij al dan niet de Belgische 
nationaliteit hebben verworven, aangeduid worden 
onder de noemer 'allochtonen', daarbij aansluitend 
bij de begripsomschrijving die het groot woorden
boek der Nederlandse taal Van Dale voor deze noe
mer aanreikt: 'van elders aangevoerd; niet-inheems; 
vreemd' .3 A contrario worden aile andere inwoners 
aangeduid als 'autochtonen', dus als de oorspronke
lijke bewoners van dit land. Het weze duidelijk dat 
de allochtonenvlag nog vele ladingen dekt. Ook de 
Amerikaan die in de Vlaamse language valley werkt of 
de Nederlander die hier om het (voor hem) aardige 
belastingsklimaat verblijft zijn sensu strictu alloch
toon. In het bestek van dit artikel wordt de vlag in 
eerste instantie gebruikt om de allochtonen uit de 
moslimgemeenschap aan te duiden. De samenle
vingsproblemen die velen terecht of ten onrechte 
menen te ontwaren hebben immers vaak met led en 

uit deze gerneenschap te rnaken. 
Ik besef echter terdege dat de gehanteerde twee

deling tussen allochtone en autochtone inwoners 
niet geheel overtuigend is, en bovendien stigmatise
rend. Zij doet ten onrechte verrnoeden dat de kloof 
tussen heiden niet te dichten is en dat een vreemde 
eend in de bijt dat ook altijd zal blijven. Als sociaal
democraat (de term socialist lijkt tegenwoordig uit 
de mode te zijn), die gelooft in de maakbaarheid van 
de samenleving kan ik hierin uiteraard niet mee
gaan. Deze tweedeling maakt het echter wel moge
lijk mijn stellingen te verduidelijken. 

In Belgie is tot op heden geen Scheffer opgestaan. 
Het de bat zoals dat inN ederland vaak verloopt, ken
nen wij hier te Iande niet. Polemiseren hoort nu een
maal niet in onze volksaard thuis. Bij ons verloopt 
het gesprek veeleer aan de toog, tijdens de middag
pauze in de kantine of in de beslotenheid van de ge
zellige woonkamer. Niet voor niets kennen wij de 
uitdrukking 'we dronken een glas, we deden een 
plas en alles bleef zoals het was'. Wel zijn er de voor
bije maanden in de krant De Morgen enkele opinie
rende bijdragen verschenen, voornamelijk van de 
hand van allochtone vertegenwoordigers, die het 
waard zijn niet onrniddellijk met de papierkar mee 
te geven. In deze bijdragen zien de auteurs de 
Vlaamse autochtone welzijnswerker liefst vervan
gen door een allochtone confrater onder het motto 
'wat we zelf doen, dat doen we beter'. 4 Deze bijdra
gen wijzen op een, alvast voor mij, nieuwe tendens 
die een variante lijkt op de Black-Pridebeweging die de 
Amerikaanse jarenzestigkenmerkte. Zij wordtdoor 
een lezeres van De Morgen dan ook terecht als Arab 
Pride omschreven. 

Zo" schrijft Mohamed Talhaoui in de krant De 
Morgen van 27 april 2ooo dat 'de personen die het 
best de positie van migranten kennen, de migranten 
zelf [zijn]', een bewering wars van ieder paterna
lisme die empirisch inderdaad niet kan worden be
twist - dergelijke ervaringsdeskundigheid kan de 
autochtoon uiteraard niet voorleggen. Verder 
schrijft hij nog dat 'het is af te raden dat autochtone 

1 . P. Scheffer, 'Het multiculturele 
drama', NRC-Handelsblad 29 januari 
2ooo. 

2. P. Scheffer, 'Het multiculturele 
drama: een repliek', NRC-Handelsblad 2) 
maart 2ooo. 
3· In het Decreet van 28 apri\1998 
inzake het Vlaamse Beleid ten aanzien 
van etnisch-culturele minderheden 
(B.S. 19juni 1998, err. B.S. 11 
september 1998) worden 'allochtonen' 

gedefinieerd als de 'personen die zich 
legaal in Belgie bevinden, ongeacht of 
zij de Belgische nationaliteit hebben, en 
die tegelijkertijd aan de volgende 
voorwaarden voldoen: a) minstens een 
van hun ouders of grootouders is 
geboren buiten Belgie; b) zij bevinden 
zich in een achterstandsposige vanwege 
hun etnische afkomst of hun zwakke 
sociaal-economische situatie'. In 
tegenstelling met deze definitie, die 

mijns inziens eveneens stigmatiserend 
is, beschouw ik hier ook als allochtoon: 
de persoon waarvan beide ouders in 
Belgie zijn geboren doch van vreemde 
afkomst zijn. 
4· M. Talhaoui, ' Naar een actieve 
migrantenbewustwording', De Moreen 
27 april 2ooo. 
>. Regeringsverklaring van de Vlaamse 
Regering van 13 juli 1999 Pari. St. 
Vlaams Parlement 1999, nr. 31,32-33. 
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islamologen en antropologen in migrantenorganisa
ties of instellingen die met migrantenthema's wer
ken, de beleidslijnen uitstippelen in deze organisa
ties, aangezien het eerste doel van zulke weten
schappers in overheidsfunctie vaak niet is de rechten 
van minderheden te bevorderen maar vooral ze 
beter in kaart te brengen en zodoende ze beter te 
controleren en domineren.' Talhaoui ziet blijkbaar 
een complot, gesubsidieerd door de staat tegen zijn 
gemeenschap. Daarbij doethij de Belgische overheid 
te vee! eer aan. In zijn visie heeft de Belgische staat 
een duidelijk beleid, minstens een hidden agenda die 

Het lijkt er sterk op dat sam en met het cordon sa
nitaire rond het Vlaams Blok ook een cordon is opge
trokken rond de problemen waarop deze politieke 
partij is groot geworden. De monopolisering van dit 
debat door deze partij is nochtans geen goede zaak. 
De herleiding van aile conflicten tot etniciteit is van
zelfsprekend onaanvaardbaar en kwaadaardig. Ook 
wie tot op vandaag vasthoudt aan de opvatting dat de 
samenlevingsproblemen te reduceren vall en tot een 
!outer probleem van sociale achterstelling dat ge
heel door emancipatie kan worden opgelost, dwaalt. 
Toch is dit het discours waarmee de democratische 

tot assimilatie van de 
allochtone aan de autocht
one gemeenschap zou aan
zetten. Tot op heden lijkt 
de Belgische politiek echter 
vooral gekenmerkt te wor
den door de afwezigheid 
van enig beleid, waarbij het 
eerste, echte debat over de 
inburgering van nieuwe 
groepen in onze samenle
ving nog moet plaatsheb-

Het hegt mij steeds verwonderd: de 

mate waarin proaressiif Vlaanderen 

zich enerzijds cifzet teaen de 

bevooadinB van de katholieke kerk, 

maar anderzijds het cultureel

reliaieuze teruaplooien aanvaardt van 

de allochtone aemeenschap 

partijen iedere stembus
gang de strijd aangaan . 
Zonder succes. 

Indien men in Belgie 
een debat wil voeren over 
de multiculturele samenle
ving dan loopt men al gauw 
verloren in het bos van de 
bevoegdheden. De verka
veling van bevoegdheden 
tussen federatie, gemeen-

ben. Misschien kan de uitwerking van het hoofdstuk 
over 'inburgering en integratie' in de Vlaamse rege
ringsverklaring van I 3 juli I 999 tot dit debat aanlei
ding geven . 5 In deze verklaring worden de samenle
vingsproblemen tussen de autochtone en allochtone 
bevolking in ieder geval onderkend: 'Een integraal 
beleid voor etnisch-culturele minderheden wordt 
met concrete doelstellingen en maatregelen op de 
verschillende Vlaamse bevoegdheidsdomeinen en -
niveaus gevoerd om de ontvangst en de integratie 
van die groepen te bevorderen.' 

Een stuitend gebrek aan interesse 
Zo zijn we geraakt waar we in dit artikel moesten 
zijn: hoe staat het eigenlijk met de visie van onze de
cision makers over de samenlevingsproblemen die 
menig lid van onze burgerdemocratie zegt te erva
ren? Overdrijf ik wanneer ik stel dat onze volksver
tegenwoordiging vooral uitblinkt door een stuitend 
gebrek aan interesse voor deze problemen? De voor
bije jaren kwamen de gebreken in het beleid van 
onze multiculturele samenleving in het parlement 
slechts af en toe aan de orde. Om het cru te stellen: 
er moest eerst een vluchtelinge de afloop van haar 
asielprocedure met de dood bekopen vooraleer het 
parlement besloot niet meer de andere kant op te 
kijken. 

schap en gewest maakt het 
er inderdaad niet eenvoudiger op. Het (deel)parle
ment dat toch besluit over de multiculturele samen
leving van gedachten te wisselen, spreekt al gauw 
over materies waarover het niets te vertellen heeft, 
omdat het constitutioneel toevertrouwd is aan een 
ander bevoegdheidsniveau. Toch mag deze bevoegd
heidsverkaveling geen excuus vormen om vooral 
niets te doen . Het zou immers al een heel eind weegs 
zijn wanneer de verschillende partijen hun visie op 
de multiculturele samenleving zouden verduidelij
ken. De Senaat, met zijn aanwezigheid van gemeen
schapsvertegenwoordigers, vormt voor dergelijke 
gedachtewisseling wellicht het beste instrument. 
Het lijkt mij belangwekkend te horen hoe deze ver
tegenwoordigers des volks de multiculturele sa
menleving zien evolueren. En bovenal: te vernemen 
hoe zij gaan trachten die evolutie te sturen. 

Dommekloten 
Reeds in I 97 3 maakte de Duitse cineast Rainer Wer
ner Fassbinder een magistrale film 'Angst essen Seele 
arif over de ontrnoeting van de jonge Marokkaan Ali 
met Fraue Emmi, een dame op leeftijd. De ver
filming van deze relatie hood de regisseur een ex
quise gelegenheid om op de samenlevingsproble
men tussen de autochtone en de allochtone bevel
king in te zoomen. Deze film schokte mij toen ik 
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hem de eerste maal zag en wei om twee redenen: 
noch de allochtone stereotypering, noch het ge
toonde racisme zijn ondertussen voor een haar ver
anderd. Opmerkelijk toch, dat gebrek aan belang
stelling bij de verschillende nationale overheden 
voor de integratie van de allochtone arbeiders, die 
het Europese Wirtschcifi:swunder moesten ondersteu
nen. Ook de houding van de (Belgische) socialisti
sche beweging doet niet jubelen: er was geen be
langstelling voor de allochtone arbeiders of enkel in 
die mate dat hun belangen samenliepen met die van 
de autochtone kameraden. 

Scheffer schrijft in zijn artikel dater een verschil 
is tussen het welslagen van de multiculturele samen
leving in het officiele politieke discours en het falen 
van deze samenleving in de perceptie van de bevol
king 'waarbij de angst voor de Marokkaanse jonge
ren in een stad als Amsterdam inmiddels spreek
woordelijk [is)'. Ook op de apologeten van de diver
siteit 'die niet gei'nteresseerd zijn in wat zich in de 
grote steden van Nederland afspeelt', heeft hij het 
niet begrepen. Hier gaat Scheffer m.i. te ver. De in
teresse van deze intellectuelen is er wel degelijk, zij 
wordt echter gekenmerkt door een grenzeloze na'i
viteit waarbij de fouten veelal worden gezocht in het 
eigen ( overheids )falen en nooit bij de allochtone ge
meenschap. In het discours van intellectueellinks is 
de autochtone kiezer die voor het Vlaams Blok stemt 
eenvoudigweg een dommerik. Zo schreef Herman 
De Coninck, naar aanleiding van de eerste zwarte 
zondag op 24 november I 99 I, dat hij niet kon gelo
ven dat een kwart van de Antwerpse bevolking baar
lijke racisten waren, dommekloten, dat waren het 
misschien wel. Hij besluit dat deze vaststelling ook 
wel kan opgaan voor de helft van de Antwerpena
ren. 6 Dergelijke minachting bij de intellectuele elite 
voor de bevolking heeft mij steeds geschokt. Wan
neer dat kwart twee stembusgangen eerder nog po
litiek correct stemde, waren het immers geen dom
mekloten. Nu wel. 

Het falen van de overheid is uiteraard slechts een 
zijde van het verhaal. Feit is dat ook vanuit de alloch
tone gemeenschap zelf weinig pogingen zijn onder
nomen om aansluiting te zoeken met de westerse sa-

menleving. Ook in Scheffers verhaal wordt dit te 
weinig beklemtoond. Wie Scheffer leest zou im
mers kunnen besluiten dat de sociale ontvoogding 
van de arbeidersklasse in de negentiende eeuw door 
de politieke elite werd gedragen. Scheffer trekt deze 
visie door naar deze eeuw en besluit dat de politieke 
elite vandaag deze beschavingsdrang ten aanzien van 
sociaal zwakkere groepen niet meer heeft. Scheffer 
schrijft het wel maar beklemtoont wat mij betreft te 
weinig dat de ontvoogding van de arbeidersklasse 
initieel aan de agitatie van deze klasse zelf is te dan
ken. Dergelijke emancipatorische krachten om de 
oorspronkelijke cultuur te overstijgen zijn echter in 
de allochtone gemeenschap vandaag niet of nauwe
lijks aanwezig. Integendeel, in de mate dat de hui
dige opiniebijdragen die in de krant De Moraen ver
schijnen representatief zijn voor de opvattingen en 
het bewustzijn van de ganse allochtone gemeen
schap, dan pleiten zij eerder voor een ideologische 
gettovorming rond de eigen cultuur. 

We zijn hier en wij blijven hier 
Een voorbeeld. In De Moraen van 26 mei 2000 ver
scheen een bijdrage van de hand van vier bestuursle
den vanAJ Rabita, 'een niet-gouvernementele orga
nisatie met als hoofddoelstelling het behartigen van 
belangen van Arabische migranten op lokaal en Eu
ropees niveau', metals titel 'We zijn hier en wij blij
ven hier'. 7 Wat volgt is een voor mij onbegrijpelijk 
pleidooi voor een volstrekte scheiding tussen de au
tochtone en de allochtone gemeenschap waarin Vla
mingen die pleiten voor integratie worden afgeschil
derd als 'westerse fundamentalisten'. De kans datu 
ook, lieve lezer, tot deze categorie behoort is erg 
gro9t aangezien dit westers fundamentalisme 'over
vertegenwoordigd [is) bij de blanke meerderheid'. 
Wij zijn 'kleine Milosevic-jes' die lijden aan een 
nieuwe vorm van antisemitisme 'want arabieren zijn 
ook semieten!', maar die niet mogen vergeten dat 
het internationaal tribunaal van Den Haag erg dicht
bij is ... 

Ik vraag me af of de betrokken krantenredactie 
een gelijkaardig pleidooi voor een volstrekt geschei
den samenleving, waarin het overgrote gedeelte van 

6. H. De Coninck, 'Iemand, en nog 
iemand, en nog iemand', 73 in P. 
Piryns, Zwarte zondaa. Beschouwinaen over 
de democratie in Belaie, Antwerpen, 
Dedalus, I992, 94P· Voor aile 
eerlijkheid: het volledige artikel geeft 
wei blijk van een meer genuanceerde 
kijk op de zaak. 

7· D.A. Jahjah, H. Arkob, A. Azzuz en 
A.A. Ahmed, 'Wij zijn hier en wij 
blijven hier', De Moreen 26 mei 2ooo. 

8. M.D. Evans, Reliaious Liberty and 
International Law in Europe, Cambridge, 
Cambridge University Press, I '997, .1"9 

Oxford, Clarendon Press, I998, IS6-
I }8 . 
I o. Zie zijn ongepubliceerd referaat 
tijdens de Multatuli-lezing die op I 9 
mei 2ooo te Breda werd gehouden. 
I I • Zie als voorbeeld het interview met 
'verloren dochter' Sabah Mahani in de 
Weekend Knack-reeks 'A Ia limite'. 

e.v. 
9 . W Kymlicka, Multicultural Citizenship, 
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de allochtonen als islamitische fundamentalisten of 
als kleine ayatollahs zou worden afgeschilderd, ook 
zou publiceren wanneer de auteur van autochtone 
afkomst is. Hoogstwaarschijnlijk niet. Ik herinner 
me immers nog levendig hoe de vroegere Ant
werpse burgervader Bob Cools de progressieve beau 
monde tegen zich in het harnas joeg toen hij pleitte 
voor gettovorming. Dat is nochtans wat ook de 
spreekbuizen van AI Rabita voorstaan. Zij wensen de 
uitbouw van een Islamitische enclave naar het Joods 
gemeenschapsmodel, dat wil zeggen: 'eigen voor
zieningen, eigen structuren (scholen, bejaardente
huizen) en een goede organisatie.' Wat er niet bij 
wordt verteld is niet aileen dat de joodse gemeen
schap in haar structurele uitbouw zelfbedruipend is, 
maar ook arbeidsmatig bijna volstrekt los functio
neert van het 'autochtone' arbeidscircuit. Of hebt u 
ooit a! eens een chassidische jood als bediende bij de 
supermarkt om de hoek gezien? Of als politieagent? 
Ooit al eens gehoord van een chassied die (terecht) 
verontwaardigd is omdat een goj hem niet wou in 
dienst nemen (terwijl hij nochtans de beste kandi
daat was)? 

De heren van AI Rabita zijn ziende blind. Zij zien 
en hekelen het latente racisme dat inderdaad bij een 
gedeelte (let op: een gedeelte) van de autochtone 
bevolking leeft. Zij zijn echter blind voor de oorza
ken ervan. De sofistische eenvoud waarmee ze 
zaken omkeren - er is geen migrantenprobleem, er 
is enkel een autochtonenprobleem - is te eenvoudig 
en niet van die aard om de samenlevingsproblemen 
te helpen oplossen. Waarom wordt er met geen 
woord gerept over de verantwoordelijkheid van de 
eerste en, in mindere mate, de tweede-generatie al
lochtonen die het niet nodig oordeelden dat hun kin
deren regelmatig schoolliepen. Waarom wordt er 
met geen woord gerept over het gebrek aan inzet van 
deze ouders om een minimum van de Nederlandse 
taal te leren, al was het maar om de rapporten van 
hun kinderen te begrijpen? De eerlijkheid van hun 
pleidooi zou er bij gebaat zijn. 

Het samenlevingsmodel dat AI Rabita voorstaat is 
niet het mijne. Hun definitie van een multiculturele 
samenleving ook niet. Zij definieren dit als 'een 
maatschappij waar meerdere etnische culturele 
groepen naast elkaar Ieven'. Slechts tussen haakjes 
wordt daar aan toegevoegd: 'aldan niet met elkaar' 0 

Oit is geen multiculturele samenleving. Dit is een 
keuze voor een multi -etnische samenleving, wat zo
veel inhoudt als de archipelisering ervan: iedere etnie 

zijn eiland 'want aldan niet met elkaar' 0 

Deze archipelisering opent de mogelijkheid tot ver
dere segregatie van de verschillende etnische groe
pen. We zijn dan misschien niet meer veraf van de in
voering van het Millet-stelsel dat het Ottomaanse 
rijk kenmerkte en dat aan de Grieks-orthodoxe, de 
Armeens-orthodoxe en de joodse minderheden 
zelfbestuur verleende. Zo aanvaardden de Otto
maanse Turken dat deze niet-islamitische minderhe
den, weliswaar binnen bepaalde grenzen, zowel op 
burgerrechtelijk als strafrechtelijk vlak aan een af
zonderlijke rechtsmacht werden onderworpen. 8 

Het Millet -stelsel waarborgde tevens de vrijheid van 
eredienst, het eigendomsrecht van kerken en kloos
ters en de mogelijkheid om eigen onderwijs in te 
richten. Will Kymlicka schrijft over dit stelsel dat 
het in het algemeen humaan en tolerant was ten aan
zien van groepsverschillen. Toch is de eindbalans die 
Kymlicka opmaakt niet positief omdat de individu
ele vrijheid van geweten ontbreekt.9 

In alle eerlijkheid: nergens in het geciteerd be
toog wordt de keuze voor dit stelsel gemaakt of ver
dedigd. Integendeel, de Ieiding van AI Rabita beves
tigt zijn gebondenheid aan de wet. Ik mag dus maar 
hopen dat hier ook de acceptatie bij hoort van de 
verplichting die artikel 9, eerste lid van het Euro
pees Mensenrechtenverdrag aan de staat oplegt om 
niet aileen het recht op vrijheid van gedachte, gewe
ten en godsdienst van eenieder te waarborgen maar 
ook het recht om van godsdienst of overtuiging te 
veranderen. Met dit laatste hebben islamieten, zoals 
de Zuid-Afrikaanse moslim-theoloog (en islamiet) 
Farid Esack onlangs nog impliciet bevestigde, het 
ook vandaag nog erg moeilijk (behalve in de situatie 
uiteraard dat een niet-islamiet zich tot de islam be
keert). 10 Getuigen hiervan zijn de schrijnende ver
halen over de gevaren die vele allochtone vrouwen 
lopen wanneer zij besluiten hun voorbestemd lot 
niet te aanvaarden en te huwen of concubineren met 
een niet-islamiet. '' 

De kwaiijke houding van progressiif VIaanderen 
Ziende blindheid. Niet alleen de woordvoerders van 
AI Rabita lijden eraan. Ook progressief Vlaanderen 
lijdt aan deze kwaal. Het heeft mij steeds verwon
derd: de mate waarin deze groep zich enerzijds afzet 
tegen de bevoogding van de katholieke kerk, maar 
anderzijds het cultureel-religieuze terugplooien 
aanvaardt van de allochtone gemeenschap. Deze 
dualiteit is zeker terug te vinden in de krant De Mor

gen, de enige die ik als abonnee elke dag doorneem, 
en die zowat de huiskrant van bovenvermelde so-

349 



s &.o 7/8 2ooo 

ciale groep is. De vastberadenheid waarmee zij ver
slag uitbrengt over misstanden binnen de katholieke 
gemeenschap doet verbazen in het Iicht van de nood
will die zij aan de dag legt voor de, naar westerse nor
men, conservatieve opvattingen van de islam, vooral 
over de wijze waarop deze godsdienst in Belgie 
wordt beleden. 

Progressief Vlaanderen werkt dus kennelijk met 
twee maten en twee gewichten. Enerzijds is er de 
(terechte) verontwaardiging, pakweg, de weigering 
van de katholieke kerk om vrouwen tot het priester
ambt toe te Iaten, anderzijds is er een gebrek aan kri
tisch vermogen voor de islamitische gemeenschap 
wanneer zij hun dochters verbieden uit te gaan, te 
studeren en zelfstandig een partner te kiezen. Met 
dit laatste voorbeeld kunnen we terug aansluiten bij 
het pleidooi van het bestuur van Al Rabita waarin zij 
de gelijke behandeling eisen van aile culturen, gods
diensten, overtuigingen en rassen omdat dit de 
enige manier zou zijn om aan een conflictrijke toe
komst te ontsnappen. Tegen dergelijke gelijke be
handeling kunnen we uiteraard niet zijn. Maar ... 

Ik heb vaak het gevoel dat in hun pleidooi de ge
lijke behandeling louter wordt bekeken vanuit een 
groepsperspectief. Daarmee bedoel ik dat de gelijk
heid die zij voorstaat voor ons de eerbiediging impli
ceert van hun groepsrechten waartoe ook de traditie 
van uithuwelijken, verstoten en de hiermee samen
hangende minderwaardige positie van de vrouw be
hoort. Ik ben er echter van overtuigd dat deze tradi
ties onverenigbaar zijn met het samenlevingsmodel 
dat zich sedert 1 7 89 in Europa heeft ontwikkeld. De 
gelijke behandeling client daarom niet vanuit 
groepsperspectief maar vanuit individueel perspec
tief te worden begrepen. Met andere woorden, in de 
mate dat de allochtone bevolking aan ieder lid van 
haar gemeenschap meer bewegingsvrijheid toestaat 
en vrijlaat zelfstandig te besluiten op welke wijze re
ligie een rol zal spelen in diens Ieven, is er geen pro
bleem. Wie zelfstandig opteert voor een gesluierd 
Ieven, dagelijks te bidden, enkel halal-vlees te eten, 
moet in deze keuze, hoe anders mijn of uw persoon
lijke voorkeur ook moge wezen, gerespecteerd wor
den. 

Nochtans bestaat vandaag de dag deze zelfstan
dige optie niet (altijd), zeker niet voor de vrouwe
lijke allochtonen voor wie, eens de huwbare leeftijd 
bereikt, de jaarlijkse reis naar de heimat een ware 
verschrikking kan zijn omdat zij nooit weten of zij 
nog wei ongehuwd zullen terugkomen. Voor deze 
interne discriminatoire positie van de vrouw hebben 

wij in het algemeen veel te weinig oog. Om eerlijk te 
zijn: we zijn er blind voor. Jaarlijks komen er na de 
zomervakantie jonge vrouwen terug die in het thuis
land gehuwd zijn omdat zij daartoe verplicht wer
den. Waarom? Omdat zij in de ogen van de ouders te 
westers werden en zij hen tot schande konden bren
gen. Of omdat de ouders niet meer aan de familiale 
druk konden weerstaan en dan maar hebben inge
stemd met het huwelijk van dochterlief met een 
voile neef. Elk jaar arriveren op deze wijze, volstrekt 
legaal, nieuwe allochtonen, veelal ongeschoold en 
steeds Nederlandsonkundig, die de druk op het 
kaartenhuis van de multiculturele samenleving ver
hogen. De tolerantie die vandaag de houding van 
progressiefVlaanderen kenmerkt, houdt in dat deze 
jonge vrouwen aan hun lot worden overgelaten. 

De nood a an een breed debat 

Het is duidelijk dat iedereen baat heeft bij een breed 
debat over de multiculturele samenleving, een kri
tisch debat bovenal, een debat zonder taboes. Want 
wat opvalt in het huidige debat is de eenzijdigheid 
waarmee de problemen worden benaderd en waar
door men vrij spoedig vervalt in een dovemansge
sprek tussen voor- en tegenstanders van 'allemaal 
terug'. Bovendien heerst in de groep van de tegen
standers de vrees dat dit debat vroeg of laat zal in
terfereren met de vrijheid van godsdienst. Het kan 
daarom nuttig zijn om vanaf het begin aan te geven 
dat het niet de bedoeling is om het proces van een 
geloofsovertuiging te maken. Maar wei om een 
grondige gedachtewisseling te houden over de wijze 
waarop verschillende etnische groepen harmonieus 
kunnen samenleven, wat mij betreft liefst met el
kaS~-r, en over de mogelijkheid van elkeen om al dan 
niet tot een bepaalde groep te behoren z6nder lijfs
dwang. Dit debat is nodig. Dringend nodig. Het gaat 
immers om niet minder dan het veiligstellen van 
onze maatschappelijke vrede. Ik voorspel immers 
dat wanneer niet meer werk wordt gemaakt van een 
integraal allochtonenbeleid, deze maatschappelijke 
vrede vroeg of laat zal doorbroken worden. De 
grens van coexistent samenleven is immers voor 
velen allang overschreden. 

BOB VAN DEN BROECK 

Als assistent verbonden aan het Centrum Grondslanen 

Recht, Uni versiteit Antwerpen ( U F s I A) 

{Met dank aan 'SamenlevinB en Politiek', het Vlaamse 

zusterblad van s&P.] 
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Van Afrika 
verwachten we 

mirakels 
Een van de complexe 
vraagstukken waarmee wij 
in toenemende mate te 
maken krijgen is dat van de 
relatie tussen Europa en 
Afrika. 1 Nu al steken mil
joenen mensen de Middel-

Nu die van Europa 
Misverstanden over Afrika 

Schrijven over Afrika als 
geheel is een hachelijke 
zaak. Het is daarvoor vee! 
te verscheiden . Is Afrika 
een continent dat zich uits-

nog ... 

landse Zee over, soms let-
trekt van Cairo tot Kaap
stad en van Dakar tot Dar

terlijk per roeiboot. Van 
noord naar zuid gaan wij op 
zoek naar zon en avontuur, 
naar grondstoffen als olie, 
diamant en goud en afzet
markten. Afrikanen gaan in 
de omgekeerde richting op 
zoek naar werk en inko
rnen. En dit zal aileen nog 
maar toenemen, nu Europa 
steeds rijker wordt ten op
zichte van Afrika. 

MICHEL VAN HULTEN es-Salaam? Of telt het ge
arabiseerde en ge-islami
seerde noorden niet mee, 
zoals bij de VN waar dit 
noorden van Afrika binnen 
andere burelen behandeld 
wordt dan het zogenoemde 
Sub-Sahara Afrika? Is de 
Middellandse Zee eigenlijk 
geen scheiding tussen 
Afrika en Europa, maar een 
binnenzee die Noord
Afrika verbindt met 

Hoe zal Afrika er in het Jaar 2015 uitzien? 
Nauwelijks anders dan nu. De problemen waar 
Afrika voor staat veraen een zeer lanae adem. 

Bovendien is, alle vrome wensen over 'trade not 

aid' en self-help ten spijt, het huidiae westerse 

beleid funest voor Afrika's ontwikkelina. Ons 

probleem met Afrika zal op korte termijn blijven 

dat de bewoners er vooralsnoa wea will en if om 

hulp vraaen . 
De recent gehouden 

Afrika-Europa Top (april 
2ooo) verklaart plechtig in de eerste paragraaf 
van zijn Cairo Declaration: 'Over the centuries, ties 
have existed between Africa and Europe, which have 
led to many areas of co-operation, covering politi
cal , economic, social, as well as cultural and linguis
tic domains. These have developed on the basis of 
shared values of strengthening representative and 
participatory democracy, respect for human rights 
and fundamental freedoms, the rule of law, good 
governance, pluralism, international peace and 
security, political stability and confidence among 
nations '. 2 

Na zo'n paragraaf gelezen te hebben, kan men 
zich wei afvragen hoe verde aldaar verzamelde poli
tici eigenlijk afstaan van de realiteit? Welke van de 
genoemde 'shared values' worden in aldie onderte
kenende Ianden eigenlijk erkend en nageleefd? 
Waarom een verklaring gestoeld op louter wens
denken? Ik vraag me af wat het nut is voor bijvoor
beeld Nederland om een dergelijke verklaring mee 
tetekenen. 

Europa, en ligt de echte 
scheidslijn tussen Europa en Afrika in de Sahara tus
sen de 'arabieren' van Noord-Afrika en de 'zwarten' 
van het Afrika ten zuiden van de Sahara?3 

Als wij het over Afrika hebben, kijken we dan 
naar Moslim-Afrika en naar Christen-Afrika en het 
Afrika van de autochtone godsdienstige tradities? 
Dat is ook een tweedeling die deels gelijk opgaat met 
die tussen Afrika ten noorden en ten zuiden van de 
Sahara, al wonen er ten zuiden van de Sahara ook 
opmerkelijk vee! Moslims. 

Afrika is nog steeds verdeeld in een Engels-spre
kend, respectievelijk Frans-, en Lusofoon- (Spaans
en Portugees) sprekend Afrika. Hoe kunstmatig dat 
onderscheid is, blijkt wel als we ons realiseren dat 
slechts enkele procenten van de bevolking een van 
die talen beheerst. Bovendien is het Engels als 
tweede taal versneld in opmars en verdrijft met 
name het Frans uit wat Frankrijk altijd als zijn recht
matig deel van Afrika ('notre champ') heeft 
beschouwd, wat ook weer zijn effecten heeft op de 
relatie met die Europese landen waar andere Euro-
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pese talen gesproken worden. Overigens vormt de 
koppigheid waarmee Frankrijk 'zijn' taalrechten in · 
Afrika verdedigt, nog een extra rem op de ontwik
keling in dat werelddeel waar aan eigen talen al geen 
tekort bestaat en waar bestuurders en politici nu ook 
nog met meerdere Europese talen moeten werken 
afkomstig van hun vroegere kolonisatoren. Als er al 
niet in de eigen tal en gewerkt kan worden dan is er 
vee! voor te zeggen om in Afrika gebruik te maken 
van een linaua franca wat de onderlinge verhoudin
gen in elk geval zou versimpelen. Het zou in elk 
geval goedkoper zijn. 

Velen hebben geen flauw idee van de 'grootte' 
van Afrika. Een land als Mali in West-Afrika is in op
pervlakte even groot als Frankrijk, de Benelux, 
Duitsland en Polen samen! (Ongeveer I. 25o.ooo 
km 2

). Zuid-Afrika is ongeveer even groot. Op die 
enorme landoppervlaktes Ieven dan in Mali onge
veer I o miljoen mensen en in Zuid-Afrika 40 mil
joen. De zes genoemde Europese Ianden hebben 
samen ruim 2oo rniljoen inwoners . Egypte plus de 
Soedan is in oppervlakte tien procent groter dan 
India (3, 2 miljoen km 2 ). Samen hebben zij nog geen 

. honderd miljoen inwoners tegenover India een rnil
jard. Aangezien we hierbij meestal niet stil staan, 
wordt ons denken over Afrika vertroebeld. Die uit
gestrektheden en de ermee samenhangende afstan
den; de geringe aantallen inwoners in gebieden die 
voor menselijk gebruik nauwelijks geschikt zijn en 
grote bevolkingsdichtheden elders; en het tekort 
aan infrastructuur (spoorwegen leiden veelal van de 
kust het binnenland in, maar zijn niet of slechts zel
den met elkaar verbonden), hebben effecten waar
mee wij in Europa niet vertrouwd zijn. En onze po
litici worden er niet mee vertrouwd want die vlie
gen er in de regel met hoge snelheid overheen wat 
hen belet de fysieke ervaring van afstand en leegte 

op te doen. Een niet onbelangrijk gegeven in het 
enorm grote Afrika. 

Toch is Afrika niet dun bevolkt. Als we het verge
lijken met de vs, dan zien we dat Sub Sahara Afrika 
2 3 rniljoen km 2 groot is met een bevolking van on
geveer 570 rniljoen inwoners en de vs 9,3 miljoen 
km2 met een bevoking van 2 70 rniljoen, respectie
velijk 2 5 en 3 o inwoners per km 2 • 

Vijf Ianden in Afrika zijn goed voor de helft van 
de gehele Afrikaanse bevolking4 op ongeveer een 
kwart van de totale oppervlakte van Afrika>. Helaas 
kunnen we die Ianden eigenlijk aileen maar 'ellende 
Ianden' noemen. Twee hiervan, Ethiopie en Congo
Kinshasa, karakteriseren zich door voortdurende 
binnenlandse oorlogen. Nigeria is berucht vanwege 
de corruptie en slecht, vele jaren durend, militair 
bestuur (twee jaar geleden vervangen door een ge
kozen president, overigens ook een oud-generaal). 
Tanzania (een zogenaamde 'donor-darling') ver
speelde tientallen miljarden dollars aan hulpgelden 
die het ontving tijdens zijn onafhankelijk bestaan. Ei
genlijk het enige van deze vijf Ianden waarvan met 
enige gegronde hoop verwacht mag worden dat het 
op de goede wegis, is Zuid-Afrika. Maardatis paszo 
kort echt onafhankelijk, dat vee! zekerheid nog niet 
geboden kan worden. Hiertegenover staat dat I4 
landen6 samen twee procent van de Afrikaanse be
volking herbergen. Een aantal van die Ianden zijn 
kleiner dan een grote stad in Nederland. Nog eens 
I4landen zijn relatiefklein in bevolkingsaantal, dat 
wil zeggen hebben bevolkingen van tussen de 2 en I o 
miljoen inwoners (samen So rniljoen inwoners).7 

Ajrikaanse mirakels 

Vj!n dit enorm omvangrijke, arme, sterk verdeelde 
en uiteenlopende werelddeel verwachten we nu ei
genlijk drie rnirakels . 

1. Aanleiding voor het schrijven van dit 
art:ikel was een verzoek aan mij van de 
Evert Vermeer St:ichting gedachten te 
formuleren rond het thema Afrika, 
Europa en toekomst, in verband met het 
verschijnen van 'Afrika en Europa in 
2o1s', Document van de Nederlandse 
delegatie van de sociaal-democratische 
fract:ie in het Europese Parlement, 
november 1999. 

3. In het N ederlandse regeringsbeleid 
wordt gekozen voor Afrika als het 
gebied ten zuiden van de Sahara, zie 
o.a. de recente 'Afrika-not:it:ie' 
(november 1999), van de 
Bewindslieden van Buitenlandse Zaken 
en Ontwikkelingssamenwerking, 
waarin voetnoot 1 stelt 'de not:it:ie 
behandelt Afrika ten zuiden van de 

Ian', Ethiopie 1.128.ooo Ian', Tanzania 
94-5.ooo Ian' en Nigeria 924- .ooo km'. 
Totaal 6.562.ooo lan'-
6. Aantallen in miljoenen: Seychelles 
o. 1, Sao Tome e Principe 0.1, Kaap 
Verdie o.4-, Equatoriaal Guinea o.4-, 
Comores o.6, Djibouti o.6, Swaziland 
0.9, Mauritius 1.1, Gabon 1.1, Guinea 
Bissau 1 . 1 , Gambia 1 . 1 , Botswana 1 . 5, 
Namibie 1.5, Lesotho 2.o. Totaal12 .5 
miljoen. 2. Africa-Europe Summit under the 

Aegis of the OAU and the EU, Cairo, 3-
4- april 2ooo, DN: PRES/ oOJ9o1, date 
2ooo-o4-o7, Conseill oo,-9ol, zie 
http: I I europa. eu. int/ rapid/ start/ cgil 
gu 

Sahara'. 
4-· Aantallen in miljoenen : Nigeria 112, 
Ethiopie 56, Congo-Kinshasa 46, Zuid
Afrika 4-2, Tanzania 30 . Totaal 286 
miljoen (afgeronde aantallen). 
5. Oppervlaktes: Congo-Kinshasa 
2.345·ooo Ian', Zuid-Afrika 1.22o.ooo 

7· In de geraadpleegde tabel 2 2, 
'Population Trends' in het UNDP 

Human Development Report 1998, 
ontbreken deze gegevens voor Liberia, 
Rwanda en Somalie. 
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I . Politiek 
Zo stellen we in de Noord-Zuid-relatie de eis van 
democratie en good governance. Dit is om tal van re
denen evenwel een problematische vereiste. Een 
aantallanden in Afrika is in geografisch opzicht sim
pelweg problematisch groot; tegelijkertijd is een 
hele reeks Ianden in Afrika in demografisch opzicht 
te klein om een voldoende groot en kwalitatief goed 
bestuur op te zetten. En of ze nu groot of klein zijn, 
niet zelden ontbreekt intern een lotsgemeenschap 
tussen aile inwoners door hun onderlinge verschil
len in afkomst, taal, religie, traditie. Dikwijls leidt 
dit tot onbestuurbare situaties, denk bijvoorbeeld 
aan Somalie waar feitelijk de centrale regering heeft 
opgehouden te bestaan en waar zelfs in het noorden 
een onafhankelijke staat is uitgeroepen die door 
geen enkel ander land erkend wordt. Of denk aan 
het voormalige Za'ire waarvan nu grote delen vol
strekt aan het gezag van de centrale overheid ont
snapt zijn. Het ontbrekende nationaal besef onder 
bevolkingsgroepen ofhet gebrek aan interne samen
hang is soms een koloniale erfenis. Mensen van de
zelfde 'stam' of ethnische groep zijn vaak over de 
grenzen van Ianden heen verdeeld. Soms ook wordt 
het veroorzaakt doordat binnen Ianden vele minder
heden met elkaar concurreren om de staatsmacht en 
de eraan verbonden privileges. 

Bovendien, de vorm waarin politieke stelsels in 
Afrika zijn gegoten wordt veelal ontleend aan de 
Franse en Engelse parlementaire democratie, kolo
niaal-historisch een begrijpelijke keuze. Dit impli
ceert een sterke nadruk op kiesdistricten en recht
streekse vertegenwoordiging - die ethnische ver
schillen en op ethnische gronden gebaseerde partij
vorrning benadrukt -; dit in tegenstelling tot het 
evenredige systeem zoals dat ondermeer in Neder
land wordt toegepast waarin zetelverdeling in het 
parlement geschiedt aan de hand van proportionele 
resultaten behaald in verkiezingen, wat het voordeel 
hi edt dat ook minderheden gemakkelijker door kun
nen dringen tot het parlement en daarmee, of aan de 
regeringszijde of aan de oppositiezijde, stem kunnen 
geven aan hun belangen. 

Het winner takes all- principe van de Britse 
verkiezingen waarbij de kandidaat met het hoogste 
aantal stemmen verkozen wordt verklaard, ook als 
hij geen meerderheid in zijn kiesdistrict heeft ver
kregen, heeft in Afrika op vele plaatsen een geheel 
eigensoortige vertaling gekregen. Ook al bestaat er 
een parlementaire of vertegenwoordigende 
democratie - die er onder Westerse invloed is in-

gevoerd -, het ontbreekt dikwijls aan respect voor 
een politieke oppositie. Hij die de staatsmacht heeft, 
beschikt ook over de financiele staatsmiddelen en 
het staatsapparaat inclusief radio, TV, de schrijvende 
pers, justitie en politie en niet te vergeten het Ieger. 
Dat maakt ook de wisseling van politieke macht in 
vele Afrikaanse Ianden zo moeilijk. De recente over
gang van president Diouf naar president Wade in 
Senegal, als resultaat van vrije verkiezingen, is in dit 
Iicht de grote uitzondering. 

Vaak voegen zich ook de plaatselijke N Go's (niet 
gouvernementele organisaties) moeiteloos in dat 
patroon van machtsprivileges, als ze al niet door 
]eden van de regering of van het parlement zelf 
worden opgericht om hun politiek ook op deze 
wijze te steunen. Zelfs de VN ontsnapt niet aan dit 
mechanisme. Het is zelfs officieel beleid van dew H 0 

(Wereld Gezondheids Organisatie) om de lokale 
vertegenwoordiger van deze VN-organisatie een 
'national' van het betreffende land te Iaten zijn. 
Veelal is dat iemand die uit de medische beroeps
groep van dat land voortkomt ( dat is nog rationeel te 
verklaren gezien de aard van het werk) . Maar het is 
ook dikwijls iemand die rechtstreeks voortkomt uit 
de ambtelijke of politieke top van de nationale ge
zondheidszorg. Enigerlei onafhankelijke opstelling 
mag van zo' n v N-ambtenaar dan niet meer verwacht 
worden. In die functie geniet hij prestige en een 
goed VN-salaris, hij (hetis zelden of nooit een zij) zal 
die niet snel in de waagschaal stellen, temeer omdat 
na enige jaren toch een terugkeer in het ambtelijk 
corps of in de politiek van het eigen land verwacht 
mag worden. 

Voor 'Westerse' politici/bestuurders en par
lementariers is er dan nog het probleem dat zij er 
theoretisch vanuit moeten gaan dat regeringen en 
parlementen in Afrikaanse Ianden ook inderdaad de 
burgers van die land en vertegenwoordigen en het als 
hun hoofdtaak zien belangen van hun respectieve 
volkeren te behartigen. Dat is een misvatting. De 
praktijk is helaas anders. 

Als de politieke en bestuurlijke Ieiding in menig 
Afrikaans land op meer gericht is dan aileen zelfver
rijking, dan is datal mooi meegenomen. Ongetwij
feld zullen sommigen dit een te pessimistische kijk 
op de realiteit van het bestuur in Afrika vinden. Ik 
stel daar tegenover dat mijn gelijk toch dagelijks be
wezen wordt: wat is Ethiopie erop vooruitgegaan, 
nu de verzetstrijder tegen het eerdere dictatoriaal 
bewind, de huidige minister-president Meles 
Zenawi, de politieke Ieiding in hand en heeft? En wat 
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is de winst voor Congo nu president Mobutu van het 
vroegere Zaire vervangen is door de bevrijder van 
Congo en huidige president Kabila? Het valt in dit 
licht te betreuren dat onze beide bewindslieden ver
antwoordelijk voor de Afrika-notitie (zie voetnoot 
3) als een van de 'hoopgevende ontwikkelingen', 
wel die 'verdwenen dictaturen in Ethiopie (Mengi
stu) en voormalig Zaire (Mobutu)' aangeven, maar 
niet er bij vermelden dat deze cud-dictators inmid
dels hun evenknie hebben gevonden in Zenawi en 
Kabila. 

Natuurlijk zijn er uitzonderingen, ik denk aan 
Obasanjo in Nigeria en aan Konare in Mali. Maar 
helaas blijkt herhaaldelijk dat zelfs onder die uitzon
deringen er toch steeds weer zijn die na enkele jaren 
staatsmacht gedragen te hebben, toch de verkeerde 
weg van hun voorgangers inslaan. 

Wij, dat wil zeggen onze regeerders, gaan even
wei steeds weer opnieuw in zee met machthebbers 
die door een staatsgreep aan de macht zijn gekomen 
of die geleidelijk aan van democraat in despoot ver
anderen. Ons eigenbelang als staat (en vooral 'ons' 
eigenbelang van 'ooze' ondernemingen?) wordt er 
naar de mening van veel van onze politici mee 
gediend als wij ook 'verkeerde' leiders blijvend on
dersteunen. Als je met 'gewone mensen' in die 
Ianden praat, krijgje maar al te dikwijls te horen dat 
die absoluut niet kunnen begrijpen hoe we daartoe 
kunnen komen. 

In het gunstigste geval wordt 'stille diplomatie' 
ingezet in de onderlinge relaties. Vanwege die 
'stilte' onttrekt die zich, evenals zijn effecten, aan de 
waarneming. We weten dus ook niet precies wat die 
inhoudt en wat die mogelijk voor betere effecten 
zou hebben. Tot 'de wind omgaat' en wij omgaan 
met die revolutionaire verandering. Was Mobutu als 
president van Zai're voor ons niet lange tijd een graag 
geziene gast? Vice-President Saitoti van Kenia werd 
herhaaldelijk uitgenodigd voor bijeenkomsten van 
de Global Coalition for Africa, waar de bestrijding van 
corruptie- gebruik maken van politieke macht voor 
persoonlijk gewin - een hoofdthema was. Hij werd 
uitgenodigd hoewel bekend was dat hij zeer diep be
trokken was bij wat waarschijnlijk het grootste be
kend geworden corruptie-schandaal van Afrika was. 
Zo ook werd Mugabe van Zimbabwe door niemand 

weersproken toen hij op een Afrika-conferentie in 
Maastricht volstrekt onhoudbare en onacceptabele 
beweringen deed over homosexualiteit. Terwijl 
toen toch ook een aantal Europese ministers aanwe
zig was en aan het debat deelnam. President Meles 
Zenawi van Ethiopie is benoemd als een van de vice
voorzitters van de 'Global Coalition for Africa', een 
organisatie die er prat op gaat met name te werken 
aan de verbetering van de kwaliteit van het bestuur 
in Afrika, vrij kort nadat hij op gewelddadige wijze 
het - overigens ook onwettige - bewind van zijn 
voorganger verdreven had . De enige verandering 
die we in Ethiopie kunnen waarnemen is dat nu een 
andere bevolkingsgroep de politieke macht in han
den heeft dan voordien het geval was. 

Overigens is het opmerkelijk dat op een moment 
dat het 'staatsbegrip' in in de wereld erodeert de 
hulpverlenende Ianden ('donors' in het spraakge
bruik) zich juist meer en meer op de staten richten 
onder de noemer van bevordering van democratie 
en kwaliteits-verbetering van beleid en bestuur. 

Samenwerkine in Afrika 

Aile Ianden in Afrika besloten in 1991, in het zoge
heten Abuja-verdrag, om binnen 30 jaar te komen 
tot een federaal Afrika. Van een ontwikkeling in die 
richting is nog niet veel te zien, hoewel velen in 
Afrika ervan overtuigd zijn dat samenballing van 
krachten nodig is om voor Afrika en de Afrikanen 
een gerechte plaats op deze wereld te verwerven. 
Wel worden hier en daar allianties van enkele Ianden 
gevormd. Senegambie was er zo een. De SADC is in 
zuidelijk Afrika een voorloper van een Economische 
Unie. De meest recente ontwikkeling in de richting 
yan een samengaan van enkele Ianden is gebaseerd 
op het besluit de Oost-Afrikaanse Federatie van 
Kenia, Oeganda en Tanzania weer te doen herleven. 
Een groep van 1 1 Ianden 8 ( c 0 MEsA - the Common 
Market of Eastern and Southern Africa) is al een stap 
verder. Zij hebben afgesproken per 1 oktober a.s. 
een vrijhandelszone te openen, daarop aansluitend 
in oktober 2oo4 een douane unie aan te gaan, en in 
2025 een monetaire unie.ln dit geval is vooral inte
ressant dat Egypte meewerkt in deze CO MESA, het 
laat weer eens zien dat Egypte bepaald nog steeds as
piraties heeft tot Afrika gerekend te worden en niet 

8. Djibouti, Egypte, Eritrea, Kenia, 
Madagascar, Malawi, Mauritius, 
Oeganda, Soedan, Zambia en 
Zimbabwe. Tanzania trekt zich per a.s. 
september uit deze groepering terug 

omdat de regering een te groot 
inkomensverlies uit importheffmgen 
vreest als de vrije markt in oktober 
open gaat (jeune Afrique I L' lntelliaent, 
no 2054 du 23 au 29 mai 2ooo, p. I 3). 

9· UNFPA, The State of World 
Population I 998, the New Generations, 
p .70-71. 
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aileen maar te worden gezien als deel van de Arabi
sche wereld. Maar o.a. in Somalie en Congo (Kins
hasa) wordt ook gestreefd naar verdere opsplitsing, 
terwijl op vele andere plaatsen bewegingen in die 
richting zichtbaar zijn (Marokko/Saharoui, Sene
gai!Casamanche, Nigeria, Djibouti, Soedan). 

Een blokkade voor samenwerking is in elk geval 
opgeruimd: de Koude Oorlog. De politieke tweede

Afrika zal groeien van 778 miljoen inwoners in 1998 
naar 1.453 miljoen in 2o2s, een verdubbeling. Eu
ropa gaat in diezelfde tijd van 7 2 9 miljoen naar 701 
miljoen, een Iichte inkrimping9. Samen met de 
enorme groei in rijkdom en welvaart in Europa ligt 
hier de sterkste motor voor een verhevigde emigra
tie uit Afrika - arm en veel mensen - naar Europa 
rijk en weinig mensen. Oat is niet alleen een kwanti

ling uit de periode die ein
digde in 1989, tussen Ian
den in Afrika die zich richt
ten op de westerse demo
cratieen en land en die Mos
kou-communistisch geo
rienteerd aan hun ontwik

tatief maar ook een kwali
tatief probleem, doordat 
de best-opgeleiden en de 
meest gevraagde specialis
ten het eerst uit Afrika zul
len vertrekken om voor 

De landen van Sub Sahara Afrika 

zijn dus - ironisch genoeg - meer 

geintegreerd in de wereldmarkt en in 

het globaliseringsproces dan wij 
zichzelf een werkkring met 

inkomen te vinden en voor hun kinderen betere toe-keling werkten, is nu volledig verdwenen. De orien
tatie Zuid-Noord die eerst langs twee 'assen' liep, 
(1) van het zuiden naar Londen, Parijs en Washing
ton (Iaten we bescheiden zijn en Den Haag hierbij 
nietnoemen), en (2) van het zuidennaar Moskou en 
zijn satellieten, loopt nu verder langs een eenduidige 
as: Zuid-Noord en Noord-Zuid. De concurrentie 
tussen de Oost/West machtsblokken om Afrikaanse 
Ianden aan zich te binden is verdwenen of verdwijnt. 
Zowel wij in Europa als regeringen in Afrika kunnen 
zich daardoor meer op de essentie van de relatie 
concentreren dan op het tegen elkaar uitspelen (ter 
verkrijging van gunsten) van 'Oost' tegen 'West' en 
omgekeerd. Dit 'chantage' -middel in de internatio
nale politiek: 'wie betaalt het meest voor mijn stem 
en steun', is nu tenminste deels ontkracht. 

De ministers Van Aartsen en Herfkens merken 
hierover in hun 'Afrika-notitie' op: 'Het einde van 
de Koude Oorlog vormde ook voor Afrika een 
cesuur. Het continent verloor zijn strategische 
waarde voor de (al dan niet ex-koloniale) groot
machten en raakte internationaal in een gemargina
liseerde positie, zowel politiek als economisch'. Die 
laatste toevoeging 'economisch' lijkt daarbij wat 
misplaatst. De economische marginalisatie van 
Afrika dateert al van veel vroeger datum. 

2. Een sociaal mirakel 
Het tweede mirakel dat we van Afrika verwachten 
ligt op demografisch terrein. We verwachten dat de 
bevolkingsgroei afremt en dat de emigratie naar 
onder meer Europa zich binnen proporties zal af
spelen. 

In feite wordt tegen de trends in gehoopt op een 
afname van de bevolkingsgroei. Want de groei gaat 
voorlopig nog stevig door. De v N verwachten dat 

komstperspectieven. 

Een Marokkaanse en Turkse Novib? 
Wij zullen dan ook met urgentie moeten nadenken 
over onze positie als immigratiegebied, zowel Ne
derland als deE u als geheel. Het is toch op zijn minst 
merkwaardig te noemen dat nog geen enkele N e
derlandse Minister voor Ontwikkelingssamenwer
king wat gezien heeft in het inschakelen van immi
granten hier bij ontwikkelingswerk in hun her
komstland (hulp bij remigratie is wat anders, hoewel 
ook welkom). Waarom zijn Marokko en Turkije 
geen concentratielanden voor onze hulp als er zo
veel persoonlijke banden bestaan tussen Nederland 
en een toenemend aantal Nederlanders (met name 
tweede en derde generatie kinderen van Marok
kaanse en Turkse immigranten) en die Ianden en hun 
bewoners? Waarom verdubbelt de minister van OS 

niet de kapitaalsoverdrachten van Marokkanen en 
Turken hier, die geld sturen naar hun familie in Ma
rokko en Turkije? Geld dat aldaar in de regel goed 
beheerd wordt binnen familie- en dorpsverband, en 
dat client voor investeringen in woningen en bedrij
ven? Zou er niet meer reden zijn om op die manier 
kleinschalig te werk te gaan dan door fmanciele 
steun te verlenen aan het Foster Parents Plan? Een 
Marokkaanse ofTurkse 'Novib' zou wonderen kun
nen doen! En als we ook Europees vooruit willen 
kijken, dan zou het wellicht ook helpen om op den 
duur een toetreden van Marokko en Turkije tot de 
Europese Unie mogelijk te maken. De Zuidgrens 
van Marokko en Turkije zouden dan de buitengren
zen van de E u worden, in plaats van de Middelandse 
Zee. Het probleem van de illegale immigratie vanaf 
de Marokkaanse kust en vanuit Turkije als transit-

3~~ 
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land voor immigranten zou er aanzienlijk door ver
minderen . 

De grote bevolkingsgroei in Afrika betekent ook 
dat een groot dee! van de economische groei wordt 
opgeslurpt. De bevolkingsgroei vertaalt zich onder 
andere in een snellere urbanisatie, hetgeen betekent 
dat meer en meer mensen niet rechtstreeks voor 
zichzelf kunnen zorgen, al was het maar omdat die 
urbanisatie ook veel goede landbouwgrond vreet 
voor stadsuitbreiding wat de voedselproductie niet 
ten goede komt. Dit wordt wei 'stadserosie' ge
noemd. Ook al is de landbouw niet goed ontwik
keld, de plattelandsbewoners/boeren beschikten in 
elk geval over de mogelijkheid zelf wat te verbouwen 
en zo nodig terug te vall en op de eigen groot-familie 
voor hulp als dat nodig was. Nu zijn ze afhankelijk 
van het beschikbaar komen van stedelijke arbeids
plaatsen in bestuur, industrie en diensten en daar
mee van geldsinkomen. Zij Iaten ook hun traditio
nele samenlevingsvormen achter in hun dorpen en 
verliezen onderlinge steunvormen. Komen zij naar 
de stad dan vinden zij dikwijls geen andere arbeid en 
inkomen en geen nieuwe sociale omgeving. Aids 
helpt om de bevolkingsgroei af te remmen, maar het 
is wei ontzettend cynisch als die ziekte tot pro
bleem-oplosser verklaard zou worden in plaats van 
erkend te worden als een groot sociaal probleem dat 
ook het gewenste economisch 'mirakel' bedreigt. 

Emigratie 
Wij debatteren nogal wat af over de problematiek 
van de immigratie in ons land van mensen die uit 
onder andere Afrika afkomstig zijn. Maar onze im
migranten zijn Afrika's emigranten en Afrika lijdt 
aanzienlijke verliezen door de grote emigratie van 
goed opgeleide mensen. Het is modieus en politiek 
correct om te zeggen dat we beter de 6o.ooo goed 
opgeleide 'witten' die in Afrika werken terug kun
nen Iaten komen naar Europa, omdat ze daar Afrika
nen het brood uit de mond stoten. Aanzienlijk min
der nadruk wordt gelegd op cijfers van de Wereld
bank waaruitzou blijkendatongeveer I 2o.ooo Afri
kanen met academische titels in land en van de 0 E S 0 

werken. Die komen hier ook makkelijk binnen. Ook 
Nederland zal niet snel vestiging in Nederland wei
geren van een geleerde of een top-voetballer of -mu
sicus die juist geselecteerd is door een Nederlandse 
universiteit, voetbalclub van wereldfaam of door het 
Concertgebouworkest. 

Het is een feit dat de arbeidsmarkt voor goed op
geleid en ervaren personeel in toenemende ril:ate 

'globaliseert'. Multinationals recruteren hun perso
neel overal en verplaatsen ze al naar gelang de be
hoeften van het bedrijf. lk weet ook van geen enkel 
land dat bezwaar zou maken tegen de binnenkomst 
van hoog-gekwalificeerde vreemdelingen. Een bui
tenlandse hoogleraar gerecruteerd door een van 
onze universiteiten hoeft ook niet langs te komen bij 
de Vreemdelingenpolitie. 

Een positief te waarderen effect voor de her
komstlanden van de aanwezigheid bij ons van deze 
I 2o.ooo Afrikanen op kwalitatief hoogwaardige 
posten, is dat de betalingsbalans van hun Ianden er in 
de regel door verbetert. Uit hun verdiensten plegen 
zij geld over te maken naar hun families en voor het 
doen van plaatselijk productieve investeringen. 
Maar er is ook sprake van 'brain drain', wij rom en de 
bekwaamheden van de hele wereld af ten bate van 
onze eigen economieen, zoals ook weer bekwame 
Nederlanders worden 'afgeroomd' en naar meer
belovende buitenlanden, met name de vs, vertrek
ken. Op zich hoeft dat niets ernstigs te betekenen. 
Jonge geleerden gaan elders studeren en werken, en 
keren later naar hun eigen land terug en brengen 
daarmee de ontwikkeling verder. Maar het blijkt dat 
bijvoorbeeld van de academici die uit Europa naar 
Amerika vertrekken voor het behalen van een doc
tor's graad, rond de so procent nooit meer terug
gaat naar hun eigen land. Te vrezen valt dat Afrika
nen zich niet anders gedragen. Mensen die het in hun 
eigen omgeving slecht(er) hebben 'stemmen met 
hun voeten'. Dat is volstrekt rationeel gedrag. Oat 
wil echter nog niet zeggen dat het voor Afrika gun
stig gedrag is. 

Een nieuwe ontwikkeling doet zich sinds kort 
voor nu wij een steeds groter probleem ondervin
den bij het in eigen land zoeken van arbeidskrachten 
voor met name de zorgsector en de ICT-bedrijvig
heid . Duitsland wil3o .ooo IT specialisten werven in 
India. De onbeantwoorde vraag in het Verenigd Ko
ninkrijk en in de v s schijnt in de orde van grootte van 
3oo.ooo IT-ers te liggen! ln Nederland zijn we nuof
ficieel van plan verpleegsters en artsen te werven in 
Suriname, Zuid-Afrika en de Philippijnen. Als argu
ment wordt dan (mede) gebruikt dater voldoende 
van die goed-opgeleide mensen in deze Ianden aan
wezig zijn wat blijkt uit de grote werkloosheid in 
deze beroepsgroepen aldaar. Door ze hierheen te 
halen doen ze hier dan bovendien ook nog eens extra 
ervaring op die weer voor hen nutttig is als ze na en
kele jaren verblijf, weer terug gaan naar hun eigen 
land. Dit is de officiele lezing. Die is gebaseerd op de 
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wat wrange realiteit dat we eerst als mede-eigenaren 
van de Wereldbank en mede-beslissers in het IMF 

aan vele Ianden van Afrika een herstructurerings
programma van de overheden hebben opgelegd 
waardoor met name de nationale begrotingen voor 
onderwijs en gezondheidszorg worden 'afgeslankt'. 
Hierdoor worden artsen en verpleegsters werkloos 
omdat de ziekenhuizen ze niet meer kunnen beta
len. En nu wordt die werkloosheid als argument ge
bruikt om te rechtvaardigen dat ze dan beter hier 
naar toe kunnen komen om onze personeelstekor
ten te helpen opvangen. 

Dit beleid mag uit Nederlandse gezondheids-po
litieke overwegingen verdedigbaar zijn. Het is abso
luut onverdedigbaar vanuit het jarenlang gevoerde 
Nederlandse ontwikl<:elingsbeleid dater juist op ge
richt was mensen in Derde Wereld-landen op te lei
den om de eigen problemen zelf te kunnen oplossen. 
Terwijl de gezondheidsproblemen in bijvoorbeeld 
Zuid-Afrika haast onmetelijk veel groter zijn dan die 
bij ons, en artsen en verpleegsters daar dus bij uit
stek no dig zijn, zien wij opnieuw kans, gegeven onze 
financiele middelen, het beschikbare zorg-perso
neel naar ons toe te halen. 

Het helpt dan niet dat we als land mee verant
woordelijk zijn voor de Cairo-Verklaring (zie voet
noot 2) waarin we met aile andere Ianden van de E U 
constateren: 'The loss of skilled migrants from 
Africa constitutes a continental brain-drain pro
blem. We underline the need for co-operation to ad
dress the root causes of migration both in countries 
of origin and transit and in recipient countries' . Op 
een in Afrika gehouden conferentie ziet zo'n pro
bleem er kennelijk anders uit dan vanuit een Neder
lands ziekenhuis of ministerie. 

Dit nieuwe beleid van de regering (hetzelfde 
geldt overigens ook voor andere Ianden van de Eu
ropese Unie) is daarom des te merkwaardiger omdat 
er in de N ederlandse politiek- en ook in Brussel bij 
de Europese ambtenaren - weinig erkenning leeft 
voor de belangrijke rol die vrijwilligers spelen in het 
ontwikl<:elingsproces. Zij gaan met duizenden om te 
helpen Afrikanen op te lei den, om hen te leren zich
zelf te helpen, en om gaten te vullen in de Afrikaanse 
arbeidsmarkt met kennis en ervaring die er nog ont
breken (o.a. in ziekenhuizen als artsen en verpleeg-

sters!). Die vrijwilligers/ ontwikkelingswerkers 
gaan, omdat zij persoonlijk en dikwijls op ideele 
gronden gemotiveerd zijn er hun kennis en ervaring 
te brengen zonder op de eerste plaats uit te zijn op 
carrieregroei of winstmaximalisatie. Ditkan niet ge
zegd worden van de ongeveer honderd maal grotere 
groep van uitgezondenen van het N ederlandse parti
culiere bedrijfsleven waarvoor nauwelijks politieke 
belangstelling bestaat en van wie al helemaal niet ge
zegd wordt dat zij beter thuis kunnen blijven. De 
markt regeert vrij! Om maar niet te spreken van de 
mensen die wij nu in het buitenland gaan recruteren 
om onze problemen op te lossen. Deze merkwaar
dige tegenstellingen in het politieke gedrag geven 
aanleiding tot de vraag of politici wat hebben tegen 
idealistisch gemotiveerde ontwikl<:elingswerkers en 
niet tegen hen die om zakelijke redenen naar ont
wikl<:elingslanden trekken of die aldaar gerecruteerd 
worden ter oplossing van onze problemen? 

3 . Een economisch mirakel 
Tegen de trends in verwachten 'deskundigen' in 
Afrika een groeiend nationaal inkomen per land en 
per inwoner. Dat kan aileen als we ook verwachten 
dater aanzienlijk meer gespaard gaat worden en als 
de investeringsquote ornhoog gaat van de huidige 
dikwijls minder dan tien procent naar meer dan 2) 

procent, wat algemeen geacht wordt noodzakelijk 
te zijn om economische groei te bewerkstelligen. 
Dit zou ook best kunnen zonder buitenlandse inves
teerders als het 'eigen' geld hetland maar niet ont
vluchtte. Voor Nigeria is vastgesteld' 0 dat Nigeria
nen op buitenlandse bankrekeningen in totaal 1 t; 

miljard dollar aanhouden. Dat is meer dan de helft 
van de nationale schuld die staat op ongeveer 2 8 mil
jard dollar, en het is tien keer meer dan het totaal van 
verkregen 'Foreign Direct Investment'. 

In hun Afrika-notitie geven onze ministers, re
fererend aan een rapport van de UN-Economic 
Commission for Africa, als ' schatting dat 3 9 procent 
van het kapitaalbezit van Afrikanen zich buiten het 
continent bevindt, een aandeel dat groter is dan van 
andere continenten'. En voorts: 'De verhouding ka
pitaalvlucht : schuldenlast wordt geschat op een ge
middelde van ruim 40 procent'. Ik verklap hier be
paald geen geheim als ik de conclusie trek dat die 

to. Volgens MIGA-Multilateral 
Investment Guarantee Agency, een 
filiaal van de Wereldbank, zie: Jeune 
Afrique no. 2031 van 14-2o decembre 
'999 -
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Afrikanen die hun geld naar het buitenland weg
brengen uiterst rationed denkende mensen zijn. Zij 
hebben er geen vertrouwen in dat hun geld in Afrika 
profijtelijk belegd ofbewaard kan worden. 

De verwachting leeft ook dat de afstand in eco
nomische groeisnelheid tussen Afrikaanse Ianden en 
de rijke Ianden van de wereld afneemt zodat 'het gat' 
daartussen kleiner wordt. Dat zou een sterke groei 
van directe buitenlandse investeringen in de Afri
kaanse economieen vereisen. Er is groei van die in
vesteringen, maar die gaat naar slechts enkele Ian
den en dan vooral naar de onttrekking van bodem
schatten (goud, diamanten, olie). Daar wordt Afrika 
ook niet rijker van. En als er al in de rest van het be
drijfsleven gemvesteerd wordt dan is dat nog 
meestal via het opkopen van goed-lopende Afri
kaanse bedrijven en niet door het opzetten van 
nieuwe economische activiteiten. 

De problematiek van voedsel, water en enersie 
Afrika ziet economisch drie grote problemen op 
zich afkomen die ook hun sociale en politieke gevol
genhebben: 

Voedsel. De productie van voedsel neemt toe maar 
blijft achter bij de groei van de bevolking. Meer land 
zou productief moeten worden, maar het omge
keerde gebeurt: verkeerd gebruik van land (en mo
gelijk ook klimaatsverandering) vermindert de kwa
liteit van veelland ( erosie en woestijnvorming). De 
FAO publiceerde zojuise I dat in de Ianden ten zui
den van de Sahara de opbrengst van de bodem ieder 
jaar afneemt met zo'n 24 kilo voedingsstoffen per 
hectare. Ook de groeiende stedelijke bebouwing 
onttrekt veel goed land aan landbouwproductie. 
Vruchtbaar land gaat verloren door 'militaire ero
sie': veel productief land kan niet meer betreden 
worden door de aanwezigheid van landmijnen. 

Gemiddeld over de gehele wereld moet de op
brengst van voedselproductie voor de gehele mens
heid verviervoudigen. Het ziet er niet naar uit dat 
met het huidige niveau van investeringen in de voed
selproductie die verviervoudiging gehaald zal wor
den;fangezien de rijken (wij dus) er wel voor zullen 
zo,rgen dat wij niets tekort komen, zal de honger wel 
weer bij de arm en terecht komen, Afrika is daarvoor 

/ d/ erste kandidaat. 

Water. Bevolkingsgroei en groeiend waterge
bruik per persoon veroorzaken toenemende con
currentie om water voor drinken, huishoudelijk en 
industrieel gebruik en landbouwirrigatie. Tussen 
I 940 en I 9 8 o verdubbelde het watergebruik op 
aarde, een tweede verdubbeling vond plaats tussen 
I98o en 2ooo, een nieuwe verdubbeling zal optre
den tussen 2o oo en 2o2o, zelfs als we ervan uitgaan 
dater nu meer dan vroeger gelet wordt op besparin
gen in het watergebruik. De prijs van water zal stij
gen. Maar in een groeiend aantallanden helpt zelfs 
die prijs al niet meer. Als een land minder dan I. ooo 
m3 water per inwoner/jaar beschikbaar heeft dan 
wordt zo' n land aangemerkt als getroffen door 
'schaarste': I.) Ianden in Afrika zijn nu reeds, of 
komen v66r 2025, onder die grens: Djibouti, Tuni
sie, Kaap Verdie, Kenia, Burundi, Algerije, Ruanda, 
Malawi, Somalie, zijn nu reeds zover. In de komende 
jaren komen daarbij: Libie, Marokko, Egypte, Zuid
Afrika, de Comores en Ethiopie. Nog eens elf Ian
den komen in de gevarenzone tegen 2025, d. w.z dat 
zij dan minder dan I.677 m3 per inwoner/jaar be
schikbaar zullen hebben. I 2 

Enersie. De behoefte en het gebruik van electrici
teit groeien naarmate de bevolking groeit en meer 
verstedelijkt en de ontwikkeling meer en meer sa
mengaat met hoger energie-gebruik, stijging van de 
levensstandaard en het erbij passende hogere ge
bruik van energie-consumerende apparaten, inclu
sief alle apparatuur in de informatietechnologie
sector. Om aan deze groeiende vraag te voldoen 
moet wereldwijd de energieproductie vervijfvoudi
gen. Ditzelfde moet worden aangenomen als mini
male schatting voor Afrika. Het grootste hiermee 
,samenhangende probleem is of het ecologisch be
houd van de aarde zulke grote toenames van ener
gieproductie en verbruik wel aankan. Dit roept de 
paradox op dat naarmate we er beter in slagen de 
rest van de wereld het welvaartsniveau te Iaten halen 
van ons deel van de wereld, des te meer het voort
bestaan van het gehele economisch/ ecologische sys
teem van de wereld in gevaar wordt gebracht I 3. 

lmpuls voor een andere relatie Europa-Afrika 
Politieke, sociale en economische veranderingen 
zijn voor een deel het gevolg van autonome ontwik-

I I. Zie N R C 2.1" april 2ooo 
I 2. Source: Population Action 
International, Washington DC. 
I3. Zie 'Our Common Future' , the 
World Commission on Environment 
and Development, the so-called 

'Brundtland-report, I 987 , en 
'Sustained Risks: a Lasting 
Phenomenon', Reports to the 
Government by the Netherlands 
Scientific Council for Government 
Policy, I99S, no.44. 

I4. U N DP, 'Human Development 
Report I999', pp IJ4· 7· 
I) . UN DP, 'Human Development 
Report I999 ' , p. 2. 
I6 . P+ 
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kelingen, voor een ander deel het gevolg van ont
wikkelingen elders. Als je nadenkt over de toekom
stige relatie Europa-Afrika, wat zien we dan als au
tonome Afrikaanse ontwikkelingen en wat als gevol
gen van wereldwijde interdependentie? Wil je in de 
toekomst een andere relatie, wat doe je dan aan de 
oorzaken? Wat zijn de belangrijkste problemen die 
dienen te worden aangepakt? 

Het kernprobleem is de enorme afstand in bezit 
en inkomen tussen Europeanen en Afrikanen. Een 
afstand die nog steeds toeneemt ook al zeggen we al 
jaren dat armoedebestrijding onze belangrijkste ac
tiviteit is binnen de ontwikkelings-samenwerking, 
ook in Afrika. Aan die afstand kunnen we alleen iets 
doen als we ons realiseren dat onze rijkdom samen
hangt met hun armoede. 'Onderontwikkeling' zoals 
het wat eufemistisch wordt genoemd, staat niet op 
zich. Onze ontwikkeling en onze economische groei 
hangen intrinsiek samen met hun onderontwikke
ling en hun achterblijven. 

Geen enkel Afrikaans land komt voor onder de 
45 Ianden die door u N D P geclassificeerd worden als 
'Ianden met hoge menselijke ontwikkeling', een 
rnaatstaf ter bepaling van welzijn en welvaart'4. 
Daarentegen wordt geen enkelland behorend tot de 
Europese Unie lager geplaatst dan in die categorie. 
Terwijl het modieus is om te zeggen 'handel in plaats 
van hulp' (trade not aid), stelt UNDP vast dat de Ian
den van Sub Sahara Afrika bijna 3 o procent exporte
ren van hun bruto nationale product (tegen I 9 pro
cent voor de OESO-landen). Zij zijn dus - ironisch 
genoeg- meer gei'ntegreerd in de wereldmarkt en in 
het globaliseringsproces dan wi j. 

Helpthandel beter dan hulp? Zij worden meer en 
meer gemarginaliseerd en lijden onder de achteruit
gang van de grondstoffenprijzen waarvoor wij in ons 
vrije marktsysteem steeds minder betalen. Daar
door gaan hun inkomsten achteruit. Geen wonder 
dat zij ook weinig buitenlandse investeringen aan
trekken . Ons kapitaal zoekt immers winst en we 
zouden het op zijn zachtst gezegd merkwaardig Yin
den als onze ondernemers en onze banken zich op 
andere doelstellingen zouden richten dan juist op 
het rnaken van winst. 's 

In hetzelfde rapport' 6 geeft u N D P aan dat de 
rijkste 2o procent van de wereldbevolking gemid-

deld 74 keer meer verdient dan de armste 2o pro
cent (in I997) tegen 6o keer meer in I990, en 30 
keer meer in I 960. Deze ontwikkeling begon overi
gens al in de negentiende eeuw toen de afstand tus
sen het inkomen van de bewoners van de rijkste ian
den 3 keer hoger was dan die van de bevolking in de 
armste Ianden (in I 8 2 o) . Deze verhouding ver
schoof naar 7 keer hoger in I 87o en naar I I keer 
hoger in I 9 13 . 

Gevraaad: een nieuwe 'Tinberaen -studie' 

De constatering dat al gedurende twee eeuwen de 
verhouding tussen ons inkomensniveau en dat in de 
ontwikkelingslanden (waarvan vele van de armste in 
Afrika liggen) zo groeit, zou onze politici wat voor
zichtiger moeten maken. Zij stellen zich nu als doel 
wei eens eventjes de armoede in de wereld te zullen 
halveren binnen de komende I 5 jaar. '7 Een gedu
rende twee eeuwen in een en dezelfde richting 
gaande ontwikkeling, in de loop van I 5 jaar zo rigo
reus ombuigen, is een onrealistische opgave en be
lemmert - en dat is kwalijk - daarmee het zicht op 
datgene wat wei gedaan kan worden en resultaat kan 
hebben. Bovendien, ons beleid moet er op gericht 
zijn aile armoede in de wereld uit te barmen. Daar
voor moeten we de noodzakelijke middelen inzetten 
en organisaties opzetten. Wat daarvan terecht komt 
zien we dan wei aan de uitkomsten van ons gewijzigd 
beleid . Welke he!ft van de armoede willen de voor
standers van dat beleidsvoornemen eigenlijk uitban
nen? En wie zal de keuzes maken? Aan droom-doel
stellingen heeft niemand iets. Het probleem is dat 
ons beleid er niet op gericht is armoede in de wereld 
uit te barmen, ook al zeggen we dat wei. 

Een andere manier om te zien wat er financieel 
aan de hand is geven de cijfers betreffende het B N P 
van de DAC-landen (kort gezegd: de 'donors'). In 
I96o per capita $I 1.757, in I995 per capita 
$2 7· 789. Over diezelfde jaren groeide onze officiele 
hulp per capita van $47 naar $ 59' 8

. Van overuitput
ting bij ons kan wei geen sprake zijn. . 

Wij houden maar al te graag vast aan 'ons' geld, 
aan onze privileges die voortvloeien uit onze rijk
dom, en aan onze machtsposities in de economische 
en financiele wereld. 

Jaren geleden is al vastgesteld dat 2 procent van 

17. De OESO besloot in mei 1996 tot 
een hele reeks beleidsvoornemens 
onder de titel 'Shaping the 2 1st 
Century: The Contribution of 
Development Co-operation' en stelde 
daarin 'We are proposing .. . the 

following ambitious but realisable goals 
. . . [t.a. v. welvaartJ ... a reduction by 
one-half in the proportion of people 
living in extreme poverty by 2015 . .. ' 
enz. Minister Herfkens heeft bij 
herhaling Iaten weten dat ze het met 

deze doelstelling van het beleid geheel 
eens is. 
1 8. Development Information Update, 
www.devinit .org , ook tel.oo44-1749-
8J 1141, en fax o044-87o-os4 87 27. 
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ons ( ons = de bewoners van de rijke Ianden van de 
wereld) bruto nationaal product jaarlijks zou dienen 
te worden overgemaakt naar de arme Ianden als ont
wikkelingshulp (beter gezegd: als correctie op de 
scheve inkomensverhoudingen in de wereld) in de 
vorm van kapitaalsoverdrachten. Tach zijn weer in 
de rijke Ianden om politieke redenen nooit in ge
slaagd tot een hogere vaststelling te komen, dan dat 
we o,7 procent zullen betalen (plus o, I procent 
voor specifieke milieu-gerichte activiteiten). Erger 
is nog dat feitelijk- als gemiddelde - de rijke wereld 
slechts een derde deel (o,23 procent) 1 9 van dit wel 
overeengekomen bedrag overmaakt. Gelukkig 
houdt Nederland zich wei aan die afspraak (in I 998: 
o,8 procent, in I 997: o ,S I procent). 

Hoewel 'beleid' meer is dan een afkoopsom be
talen voor tekortschietende inkomensverhoudin
gen, stel ik voor dat het ministerie van ontwikke
lingssamenwerking opdracht geeft de oorspronke
lijke Tinbergen-studie te herhalen om vast te stellen 
of 2 procent nog wei het bij deze tijd passende per
centage is. Vermoedelijk is een hager bedrag aan ka
pitaalsoverdrachten nu noodzakelijk, wat de urgen
tie nog versterkt dan niet te blijven steken bij over
drachten die zelfs lager zijn dan de aanvaarde o, 7 
procent. Macht het ministerie dit niet willen doen, 
wat let dan een van onze wetenschappelijke institu
ten deze uitdagende taak op zich te nemen? 

Vooruitlopend op de uitkomsten van die studie 
wordt het budget voor Ontwikkelingssamenwer
king verhoogd tot 2 pro cent van het B N P. DeN eder
landse regering nodigt andere rijke Ianden uit dit 
voorbeeld volgen (en uiteraard zal de PvdA zijn ui
terste best doen om de andere sociaal-democrati
sche partijen in Europa, waarvan er heel wat in de 
nationale regeringen vertegenwoordigd zijn, over te 
halen tot dezelfde politiek-financiele keuze). 

ln dit kader mag niet onvermeld blijven dat de 
ministers Van Aartsen en Herfkens in de Afrika-no
title tot de conclusie komen dat 'in feite een conti
nue economische groei van tenminste zeven procent 
nodig is om in Afrika binnen afzienbare termijn sub
stantiele afname van de armoede te realiseren' 20

• 

Gezien de tekortschietende kapitaalsoverdrachten 
naar Afrika moeten zij dus ook wel voorstander zijn 
van zo'n studie en van de reeds getrokken conclusie. 
Het is overigens merkwaardig te moeten constate
ren dat de ministers op grand van dit citaat geen 
conclusie hebben getrokken. Zij geven niet door 
middel van een beleidsdoelstelling aan hoe die 7 
procent groei in Afrika tot stand te Iaten komen. 

Wat zal de bijdrage van Nederland hieraan zijn? 
Overmaken van geld zou minder of in het geheel 

niet nodig zijn als we kans zouden zien om van de 
leus 'trade not aid' ook werkelijkheid te maken. 
Mensen in de ontwikkelingslanden willen ook liever 
zelfhun 'brood' verdienen. Maar wij (Nederland en 
de Europese Unie) gaan door met het verstrekken 
van hoge subsidies aan onze landbouw. Daardoor 
wordt boeren in de Derde Wereld de kans benomen 
om met hun duurdere producten tegen onze zwaar 
gesubsidieerde producten in hun eigen thuismarkt 
te concurreren en zelf hun eigen geld te verdienen. 
Zij worden door onze gesubsidieerde producten 
zelfs van hun thuismarkt verdreven en hen wordt 
economisch belet hun producten op onze markten 
te verkopen. Japan houdt zijn grenzen gesloten voor 
de import van rijst, vis en groenten. De E u en de VS 
beschermen de eigen markt door hoge import
heffmgen. 'Brazilie berekende dat het jaarlijks I I 

miljard dollar rijker zou zijn als Amerika en Europa 
hun handelsbarrieres op landbouwproducten zou
den slechten' en het concludeerde dat 'als de rijke 
Ianden op de WTO-conferentie in Seattle een mini
mum aanaoodwill hadden getoond Brazilie op slag uit 
zijn economische problemen zou zijn'. 2 1 Overigens 
blijven wij de wereldmarkt niet alleen beheersen 
met invoerrechten en exportsubsidies, maar doen 
we dat ook door warenkeuringen (gezondheidsres
tricties) en argumenten die ontleend worden aan 
milieubescherming, strijd tegen kinderarbeid en 
moderne slavernij. Zouden we niet pas echt op de 
goede weg zijn als we 'free trade' ook nog eens zou
den premieren als het ook nog 'fair trade ' blijkt te 
zijn? 

Bovendien zijn we wel bereid grondstoffen te 
kopen van Derde Wereld producenten, maar weige
ren we om hen geld te Iaten verdienen aan het ver
werken van die grondstoffen tot meerwaardige pro
ducten. Terwijl Duitsland geen koffie verbouwt, is 
het wel een van de grootste fabrikanten van oplos
koffie ter wereld omdat de invoer van oploskoffie 
gehinderd wordt door hoge importheffmgen. De so
jaboon is vrij verhandelbaar, maar Japan blokkeert 
de import van soja-olie omdat het soja zelf wil raffi
neren, en de v SendeE u heffen op de olie 2 o pro cent 
importbelasting. Wij zijn voor liberalisatie van de 
wereldhandel als probaat middel voor de armoede
bestrijding. Maar we zijn hiervan alleen voorstander 
zolang dat beleid onze eigen belangen niet schaadt. 
We prediken 'self-help' maar doen er alles aan om 
dat onmogelijk te maken. 
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Afrika in 2015? En Europa? 
De vraag door de Evert Vermeer Stichting aan mij 
gesteld: 'Hoe zal Afrika er in het jaar 2oi) uitzien?' 
(zie noot 1 ), is in ieder geval snel en kort te beant
woorden: nauwelijks anders dan in het jaar 2ooo. De 
veranderingen die wij van Afrika en zijn bewoners 
verwachten zijn zo groot dat de tijdsspanne van I) 
jaar daarvoor veel te kort is. Op korte termijn zal 
ons probleem met Afrika dus nog wel blijven dat de 
bewoners er vooralsnog weg willen of om hulp vra
gen. 

Bovendien moeten wij ons afvragen of de veran
deringen die wij beogen, ook de veranderingen zijn 
die Afrikanen op dit moment willen. En wat voor 
veranderingen zijn er in Europa en onder Europe
anen nodig om de door ons gewenste veranderingen 
in Afrika tot stand te kunnen Iaten komen? Een aan
tal heb ik er in het voorgaande genoemd. 

Binnen hun eigen landsgrenzen zien, denken en 
handel en politici veelal niet verder dan de tijdshori
zon die bepaald wordt door de eerstkomende ver
kiezingen . Dan zijn ze uiterst realistisch bezig: 'we 
zijn er om de problemen van vandaag op te lossen'. 
Jdealisme verdwijnt als sneeuw voor de zon, partij
programma's worden opzij geschoven om coalitie
gedrag mogelijk te maken. 

Zodra grensoverschrijdend gedacht moet wor
den begint het dromen. Helaas zijn dan ook de laat
ste veertig jaar rijk geweest aan vooruitziende poli
tici die allerlei mooie verten ontwaarden, maar he
laas, al dat moois ligt ver nadat hun politiek mandaat 
geeindigd is. 

Hier staat tegenover dat wel vele volstrekt onver
wachte veranderingen optraden. Wie had in I9)0 
kunnen voorzien dat het straatarme en vernietigde 
Duitsland en Japan in 2o oo tot de rijkste en mach
tigste Ianden van de wereld zouden behoren? Wie 
kon in I 9)0 voorzien dat Zuid-Korea zowel Turkije 
als Ghana ver voorbij zou streven in ontwikkeling en 
rijkdom? Wie kon voorzien- toen alom het 'Aziati
sche wonder' werd geprezen - dat slechts enkele 
jaren later dit wonder in elkaar stortte? Wie voorzag 
in de zomer van I 989 de val van de Berlijnse Muur 
slechts enkele maanden later? Wie voorzag het uit
eindelijk toch snelle einde van het apartheidsregime 

in Zuid-Afrika? En daarom ook: wie weet wat ons 
nog op korte termijn te wachten staat in Afrika, an
ders dan kommer en kwel? De werkelijkheid in 
Afrika in 2 o IS" zal ongetwijfeld verrassend anders 
zijn dan velen nu denken. De kans dat het een bloei
ende economie zal zijn geworden en een belangrijke 
speler op het wereldtoneellijkt erg klein . De kans 
dat de ellen de er dan nog grater zal zijn dan nu reeds 
het geval is, lijkt veel groter. Ook de verhouding tus
sen Europa en Afrika zal ongetwijfeld veranderd 
zijn. Tenminste, dat valt te hopen. Een belangrijke 
rol voor politieke partijen is het voortdurend op
nieuw willen sturen van verandering in onze maat
schappij, het richting willen geven aan de loop van 
de geschiedenis. We weten dat het hebben van een 
visie op een gewenste toekomst kan helpen die ge
wenste toekomst naderbij te brengen en waar te 
maken. In het bijzonder in een politieke partij moet 
dat streven verankerd zijn, anders kunnen we net zo 
goed gaan voetballen, wandelen of tafeltennissen. 
Maar zijn onze politieke partijen van dit elementaire 
besef nog wei doordrongen? Zijn ze wel in staat -
samen met Afrikanen ? - te werken aan een beleid 
voor een betere toekomst voor Afrika? Voor de 
meeste politici ligt Afrika simpelweg te ver weg! Of 
men verschuilt zich achter excuses: men zou niets 
kunnen aanvangen, omdat we van onze buurlanden, 
of van Europa of van de VN of van andere internatio
nale verbanden afhankelijk zijn. Maar die houding, 
dat is het laatste waar Afrika en de Afrikanen op zit
ten te wachten. Als we willen, als er iets van poli
tieke wil ontstaat, dan kunnen we nu a! heel vee! 
voor de relatie Afrika-Europa betekenen. Neder
land is toch niet voor niets een van de tien sterkste 
economieen van de wereld? 

MICHEL VAN HULTEN 

Oud-staatssecretaris Verkeer en Waterstaat in het 

kabinet-Den Uyl . In de jaren 1978-1996 werkzaam 
voor een NCO in Mali, voor het UNDP in Burkina Faso, 

Djibouti, in bet 'Office for Emergency Operations in 

Africa' (New York) en als persoonlijk vertegenwoordiger 

van minister Jan Pronk in de 'Global Coalition for 

Africa'. 

19. Zie 'The Reality of Aid 2ooo, an 
Independent Review of Poverty 
Reduction and Development 
Assistance', Earthscan/NOVIB, 2ooo. 

2o. Afrika-notitie, p. 8. Voor aile 
duidelijkheid, deze 7 procent is een 

totaal andere grootheid dan de o. 7 
procent van ons BNP bestemd voor OS. 

In de Cairo Declaration van 3-4 april 
2ooo komt deze zelfde 7 procent aan de 
orde, maar dan met de toevoeging dat 
die gebaseerd is op 'conservative 

estimates'. We zitten hiermee dus aan 
de onderkant van wat noodzakelijk 
wordt geacht. 
21. N RC Handelsblad 7 december 1999 , 

p. 17. 



Onder het Europese werk
gelegenheidsbeleid kan 
worden verstaan de inspan
ning van de Europese be
leidsmakers om te komen 
tot een systematische om
schrijving van de belang
rijkste kenmerken van de 
Europese arbeidsmarkt en 
het opstellen van oplos
singsrichtingen om de 
werkgelegenheid te verbe-
teren en de werkloosheid te 
bestrijden. * Daartoe 
draagt de Europese ambte
narij beleidsinstrumenten 
aan, vraagt het de lidstaten 
van de Unie om het eigen 
beleid in nationale over
zichten te inventariseren, 
formuleert het evaluatieve 
rapportages van de Euro
pese arbeidsmarkten, zet 
het onderzoek uit om 
nieuwe evaluatiecriteria -
benchmarks in het eurojar
gon - te ontwikkelen, en 
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Mooie sier en 
zachte dwang 
De toegevoegde 
waarde van bet 

Europese 

werkgeleaenheids
beleid 

MARC VAN DER MEER 

In Europa is een nieuwe beleidsconsensus 

ontstaan, een Keynesiaans-monetaristisch 

compromis. Op Europees niveau kriJat de markt 
de ruimte, terwijl op nationaal niveau, met 

Europese beleidsondersteuninB, institutionele 

oplossinaen worden aezocht. Europees 

werkaeleaenheidsbeleid, opaevat als 'aanbod-plus 

beleid', is, zo blijkt uit evaluaties, een vruchtbaar 

en inspirerend instrument voor uitwisselinB van 

nationale ervarinaen van werkaeleaenheidsbeleid. 

worden zoals het aanbieden 
van scholing en werkerva
ring aan werkzoekenden, 
het gebruik van informatie
en communicatietechnolo
gie, het verbeteren van het 
onderwijs, het tegengaan 
van discriminatie en bet 
hanteren van een arbeids
vriendelijk belastingre
gime. In 2ooo geeft de Eu
ropese Raad van Ministers 
voor het eerst op schrift ge
stelde aanbevelingen aan 
Ianden. Dit beleidsproces 
wordt gelnitieerd en ge
coordineerd door de Euro
pese Commissie en wordt 
tegelijkertijd uitgevoerd in 
de vijftien lidstaten van de 
Europese Unie. 

In dit artikel plaats ik dit be
leidsproces in een histo
risch en landenvergelijkend 
perspectief door de ont
wikkelingen in verschil

doet het directe aanbevelingen aan de lidstaten. lende grote en kleine Ianden met elkaar te vergelij
ken. Ik maak daarbij gebruik van de beleidsdocu
menten van de E uropese Commissie en de N ationale 
Actieplannen voor de werkgelegenheid in Dene
marken, Duitsland, Engeland , Italie, Nederland, en 
Spanje. De vraag die ik wil beantwoorden luidt: 
'Hoe kan het Europese werkgelegenheidsbeleid 
worden geevalueerd en wat is daarvan de betekenis 
voor Nederland? Mijn stelling luidt dat het Europese 
werkgelegenheidsbeleid een verstandige, onder
steunende rol vervult om de werkgelegenheid in de 
lidstaten te verbeteren, die succesvol is als Ianden 
hun arbeidsmarkt serieus evalueren en daar conse
quenties aan verbinden . 

De gedachte is dater, overeenkomstig het mone
taire beleid in de Europese Unie, op het terrein van 
het arbeidsmarktbeleid duidelijke resultaatgerichte 
criteria moeten worden gehanteerd. Net zoals de in
flatie of de staatsschuld moet worden beperkt, client 
de werkloosheid te dalen en de werkgelegenheid te 
worden bevorderd. Sinds 1998 worden jaarlijks zo
genaamde richtsnoeren geformuleerd die gebaseerd 
zijn op vier pijlers. Deze vier pijlers betreffen de 
hoofdpunten van beleid dat gericht is op het bevor
deren van aanpassinB van onderneminB, de inzetbaarheid 

van werknemers, bet ondernemerschap en bet bevorderen 

van aelijke kansen voor mannen en vrouwen . De richt
snoeren omschrijven 2 1 breed opgestelde beleidsin
tenties die op natioiiaal niveau uitgewerkt moeten 

In de tekst pas ik een door Giinter Schmid 
ge'introduceerd analytisch onderscheid tussen drie 
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vormen van evaluatie van het arbeidsmarktbeleid 
toe (Schmid, I 996: I 98-2 3 I) . Met betrekking tot 
het Europese arbeidsmarktbeleid kan ten eerste een 
inhoudelijke evaluatie van de regels worden gehou
den waarbij de verschillende richtsnoeren voor aile 
Ianden worden geevalueerd. Daarbij wordt nage
gaan of de centraal geformuleerde beleidsdoelstel
lingen op decentraal niveau (top down) worden gere
aliseerd. Ik zal me hier beperken tot richtsnoer een 
over het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. 

De tweede invalshoek betreft de dynarniek van 
het beleidsproces als geheel. Daarbij wordt nage
gaan op welke wijze en in welke richting de inhoud 
van het beleid op decentraal niveau verandert door 
de inspanningen van de Europese Commissie en de 
lidstaten. Hier wordt bekeken hoe het beleid in 
Brussel wordt opgesteld, hoe het zich vertaalt op de
centraal niveau en op welke wijze een terugkoppe
ling plaatsvindt. De bottum up implementatieproce
dure wordt daarbij als onderdeel van het beleidspro
ces beschouwd, zoals ik zal illustreren voor Neder
land. 

De derde invalshoek betreft een gei'ntegreerde 
over-all analyse van het beleid, waarin de dynarniek 
van de hierboven genoemde top-down analyse wordt 
samengenomen met de bottum-up analyse op de rnid
dellange terrnijn. In een dergelijke benadering wor
den politieke, economische, en sociaal-culturele 
ontwikkelingen op het beleidsproces betrokken en 
wordt dit beleid uitgedrukt in enkele indicatoren. 
Daarbij worden de arbeidsmarktprogramma's ge
analyseerd aan de hand van verschillende succesindi
catoren zoals de werkgelegenheidseffecten, de ver
delingseffecten, de productiviteitseffecten en effi
cientieverbeteringen die het bewerkstelligt. Daar
naast wordt ook een analyse gemaakt van enkele ne
gatieve aspecten die als onbedoelde gevolgen van het 
beleid kunnen ontstaan: deadweigh of wincifall-effec
ten (dat zijn arbeidsmarktresultaten die ook zonder 
arbeidsmarktbeleid gerealiseerd zouden zijn), ver
dringingseffecten (in het geval werklozen dankzij 
het beleid werkenden zouden verdringen), en sub
stitutie-effecten tussen verschillende arbeidsmarkt
beleidsprogramma's (waardoor de best gepositio-

neerde werklozen het eerst gebruik maken van pro
gramma's die beter aan minder goed gepositio
neerde werklozen kunnen worden besteed) 
(Schmid, I996). 

De tekst is als volgt ingedeeld. Ik bespreek eerst 
de ontwikkeling van het Europese beleid. Daarna 
vergelijk ik de Actieplannen voor verschiilende Ian
den 'top-down', vervolgens beschouw ik het proces 
voor Nederland 'botturn up' en bezie ik de 'over all' 
evaluatie voor Nederland. Tenslotte trek ik enkele 
conclusies over het Europese Werkgelegenheidsbe
leid en typeer ik het nieuwe beleidscomprornis op 
Europees niveau. 

De Europese werkgelegenheidsdynamiek onder de loep 
Politieke en economische overwegingen liggen ten 
grondslag aan de totstandkoming van het Europese 
werkgelegenheidsbeleid . De politieke onderbou
wing van het beleid wordt in de literatuur als de 
'Russian Doll' -strategie van Jacques Delors aange
duid (Ross, I995). De Franse socialist Delors 
streefde als voorzitter van de Europese Comrnissie 
(198.)-1994) de opbouw van een sociaal Europana. 
Zijn gedachte was dat sociale ontwikkeling aileen 
bereikt kan worden via economische integratie. Het 
politiek vernuft en de kracht van Delors schuilde 
erin dat hij in de jaren tachtig voor de realisering van 
de Europese binnenmarkt in '1 99 2' een concreet 
doel formuleerde, alsmede heldere beleidsinstru
menten en een tijdpad waardoor de economische in
tegratie onomkeerbaar zou worden. Deze formule 
met aandacht voor doelen, instrumenten en een 
tijdspad is herhaald bij de Europese en Monetaire 
Unie en later bij de Europese aanpak van de werk
loosheid. 

De econornische noodzaak voor een werkgele
genheidsbeleid schuilt in het gegroeide inzicht dat 
de Europese werkloosheid niet door marktaanpas
singen aileen kan worden opgelost. De Europese 
Comrnissie schrijft in haar voorlichtingsfolders -ge
richt aan de burgers van Europa- dat dit komt door 
zowel het onvermogen van de lidstaten om macro
econornische schokken op te vangen als door de pas
siviteit van de stelsels van sociale zekerheid in Eu-

* Met dank aan Wim van Velzen, Bart 
van Riel, Jelle Visser en Hester 
Bened.ictus. Een eerdere versie van deze 
tekst werd gepresenteerd op het 
congres 'Hoekstenen van het Europese 
werkgelegenheidsbeleid', georganiseerd 
door de PvdA-Eurofractie 16 oktober 
'998 

0 
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ropa. De problem en zijn toegenornen in de tijd. Het 
aantal werklozen liep op tot I 8 miljoen in I 996 en 
I997, I I procent van de beroepsbevolking. In I998 
en I 999 is de werkloosheid gedaald naar een gemid
delde van bijna I o procent, overigens met belang
rijke regionale verschillen (EC, I 999: 7). 

Binnen de Europese Cornmissie bestaat dus 
grote steun voor een Brusselse aanpak van de werk
loosheid binnen de kaders van de Econornische en 
Monetaire Unie. De hoge E u -arnbtenaar Allan Lars
son (I 995) schreef in een advies van de Europese 
Cornmissie aan het Zweedse voorzitterschap dat de 
'ingebouwde onbalans' tussen het Monetaire en het 
Sociale Europa zou moe ten worden hersteld. De Eu
ropese Commissie heeft in dit proces een initierende 
rol. 

Al in het Witboek over aroei, concurrentievermoaen, en 

werkaeleaenheid (I993) werden voor het eerst syste
matisch enkele concrete beleidsdoelstellingen ge
formuleerd om voor het jaar 2 ooo I 5 miljoen 
nieuwe banen te creeren. Het Witboek werd door 
voor- en tegenstanders omarmd en opvallend ge
noeg werd de gesuggereerde oplossing van de werk
loosheid (door Transeuropese netwerken) volledig 
genegeerd. Niettemin pleitte Delors voor de onom
keerbaarheid van de arbeidsmarktplannen door te 
streven naar drie as pecten: I . Een algemeen beleids
kader op nationaal niveau, 2. daaraan vergezeld 
gaande specifieke maatregelen op Gemeenschapsni
veau en 3. een evaluatieprocedure (zie European Re
port, nr. I 91 o., I 993). Deze gedachten werden in 
de jaren daarna systematisch uitgewerkt bij enkele 
topontmoetingen waarbij de arbeidsmarktproble
matiek een prominente plaats innam: in Essen (de
cember I994), in Amsterdam (juni I997) en ten
slotte in Luxemburg (november I997). 

Bij de topontmoeting in Essen was de econorni
sche neergang in Europa tot een nieuw dieptepunt 
gekomen. Onder Duits voorzitterschap spraken de 
regeringsleiders toen vijf maatregelen af die de 
werkgelegenheid zouden moeten bevorderen. De 
vijf centrale richtpunten luidden: I. aandacht te be
steden aan om- en bijscholing; 2. de arbeids- en be
drijfstijden aan te passen; 3. de indirecte kosten op 
arbeid te reduceren; 4· de arbeidsvoorziening te ver
beteren; en 5. een beleid te voeren gericht op doel
groepen. Bovendien werden de lidstaten 'aanaemoe

diad deze aanbevelinaen om te zetten in hun eiaen indivi

due/e beleidsmaatreaelen in een meerjarenproaramma met 

inachtneminB van de specifieke kenmerken van hun econo-

mische en sociale situatie'. Tevens werden de Ministers 
van Economische- en Sociale Zaken, alsmede van Fi
nancien, en de Europese Comrnissie gevraagd dit 
proces in de gaten te houden, en daarover jaarlijks te 
rapporteren (Bron: Conclusies van Essen, I 994). 

Ondanks de aanbeveling om te komen tot decen· 
traal beleid, werden de conclusies van Essen op de
centraal niveau in de lidstaten genegeerd (Pierson et 
al., I 998). De Europese Commissie bleef actief. In 
het kader van de Intergouvernementele Conferentie 
ter voorbereiding op het Verdrag van Amsterdam, 
deed Larsson (1995) een voorstel om te komen tot 
een 'Europese Werkaeleaenheidsunie' (Ewu), naast de 
Europese en Monetaire Unie (EMu). Hij stelde dat in 
een Europese Werkgelegenheidsunie sprake zou 
moeten zijn van 'economische en sociale groei', van 
een 'brede werkgelegenheidspolitiek', met daarbij 
aandacht voor 'arbeidsomstandigheden en gelijk· 
heid tussen mannen en vrouwen', en tenslotte. voor 
een 'wettelijk kader om de afspraken en conflicten 
tussen werkgevers en vakbonden te reguleren'. 
Larsson stelde dat Ianden die niet deel nemen aan de 
EWU (opt out in het jargon), als sanctie ook uitgeslo· 
ten zouden moeten worden van de gelden van het 
Europese Sociaal Fonds. Het plan voor een Europese 
WerkgelegenheidsUnie sneuvelde, maar wei wer· 
den enkele ideeen over de beleidsevaluatie van het 
werkgelegenheidsbeleid verder uitgewerkt . 

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de 
Unie keerden de zaken verder ten goede. In juni 
I 997 werd in het nieuwe Verdrag van Amsterdam 
een hoofdstuk afgesproken over werkgelegenheid. 
Daarbij werd vastgelegd dat de Europese Raad van 
Ministers een beleid zal ontwikkelen, zal evalueren 

~ en aan Ianden adviezen mag geven. In deze fase werd 
bovendien bewerkstelligd dat Duitsland, Engeland, 
en Frankrijk, die volgens documenten van het Euro· 
pese parlement aanvankelijk niet geporteerd waren 
van een Europese werkgelegenheidsaanpak, de Eu. 
ropese aanpak gingen steunen. 

Op initiatief van de Franse premier Jospin kwam 
het tot een speciale Europese Werkgelegenheidstop 
in Luxemburg (november I997) waar de intentieaf. 
spraken van Amsterdam werden uitgewerkt. Nadat 
het Europees Parlement random 'Essen' a! tever· 
geefs had gepleit de beleidsevaluatie te expliciteren 
in de vorm van 1 . het verbeteren van de kennis van 
de arbeidsmarkt en het werkgelegenheidsbeleid 
door middel van waarnemingen, follow-up, analyse 
en onderzoek ( ... ) ; 2. Identificatie en overdracht 
van goede praktijken ( ... ) , en 3. ontwikkeling van 
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een actief beleid voor het verspreiden van resulta
ten', formuleert het op verzoek van de Ministerraad 
een voorstel om in Luxemburg 'harde rifspraken te 
maken met betrekkinB tot het scheppen van werknelenen
heid in de vorm van verifieerbare convergentie-criteria met 
kwantitatieve doelstellingen gebaseerd op benchmarking en 
optimale praktij ken' (Van Velzen, I 9 9 7). Verschil
lende aspecten van het plan werden in Luxemburg 
tot besluit verheven, hoewel het niet kwam tot 
kwantitatieve doelstellingen op Europees Niveau. 

Sindsdien is er sprake van het zogenaamde proces 
van Luxemburg. Dit proces houdt in dat de Eutopese 
Commissie het 'totstandkomen van meer en betere banen 
op middellange termijn' aanjaagt. De Europese Com

land, Spanje, Italie, Duitsland en Nederland kan de 
beleidsaanpak in verschillende Ianden worden ver
geleken voor de vier pijlers en de 2 I richtsnoeren. 
Helder geformuleerd was het Deense rapport dat 
een middellange termijn visie presenteerde met 
duidelijke taakstellingen, waarbij het land van zeer 
goede werkgelegenheidssuccessen kond deed. Cen
traal in de analyse staat naast de stabiele macro-eco
nomische politiek, de 'work fare' volgens welke 
werklozen arbeid moeten accepteren. Dat is een be
langrijk kenmerk van de Scandinavische arbeidsver
houdingen dat steeds centraler komt te staan in het 
Europese beleid. 

In de Italiaanse en Spaanse plannen valt op dat de 
beschreven trends in het missie stelt bepaalde richt

snoeren op voor het werk
gelegenheidsbeleid die 
door de Europese Minis
terraad worden uitgevaar
digd. Landen stellen ver
volgens in het Iicht van de 
richtsnoeren een 'Natio
naal Actieplan voor de 

In alle landen wemelt het van Nationale Actieplan van 
I 998 nauwelijks verder te
ruggaan dan een jaar, waar
door het historisch perspec
tief ontbreekt. Bovendien 
blijken grote regionale ver
schillen tussen het rijke 

uitgangspunten, regels, wetten, 

plannen, opzetjes, die niet in een 

vergelijkbare eenheid kunnen worden 

uitgedrukt 

Werkgelegenheid' op. Op basis van deze werkgele
genheidsplannen komt de Europese Commissie met 
commentaar en beleidsadviezen. Vervolgens wor
den nieuwe richtsnoeren opgesteld en vangt de cy
clus van opnieuw aan. Het gaat hier dus om een pro
cedure die tegelijkertijd op Europees en op natio
naal niveau plaatsvindt tussen de Europese Comrnis
sie, sociale partners, regeringen en parlementen. 

In het verlengde van de afspraken in Luxemburg 
zijn nog enkele nieuwe initiatieven genomen om de 
werkgelegenheid te bevorderen. Sinds de topont
moeting in Keulen ( I 9 9 8) is er sprake van het proces 
van Keulen, aangaande de coordinatie van het macro
economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid. 
Ookis er het proces van Card!lf ( I 9 9 9) waar overeen
gekomen werd de goederen- en dienstenmarkten te 
hervormen. De recente zogenaamde dot.com-top
ontmoeting in Lissabon ( 2 ooo) richtte ten behoeve 
van de verbetering van de werkgelegenheid de aan
dacht op het versterken van het potentieel aan infor
matie- en communicatietechnologie in het onder
wijs en in bedrijfsprocessen. De innovatieve beteke
nis van deze top~:mtmoetingen voor het beleidspro
ces is gering en valt in het niet bij de impact van de 
jaarlijkse Nationale Actieplannen. 

De plannen voor zes landen 'top-down' vergeleken 
Op basis van de plannen van Denemarken, Enge-

noorden en het arme zuiden 
in Italie. In Spanje zijn de steden zich snel aan het 
ontwikkelen, het platteland heeft problemen. In 
zowelltalie als Spanje wordt vee! verwacht van de 
zogenaamde 'sociale concertatie' tussen de regering 
en de sociale partners. In Italie is er in I 996 een 
groot sociaal pact gesloten, in Spanje in april I 997· 
Dit is een volgend kenmerk van de Europese aanpak: 
de grote nadruk op de sociale partners en de onder
steuning voor centrale akkoorden op nationaal ni
veau. 

De rol van de sociale partners blijkt ook uit het 
helder opgestelde Engelse rapport met een duide
lijke probleemanalyse van de arbeidsmarktsituatie 
en een aankondiging van een tot de verbeelding 
sprekende 'New Deal' voor jongeren. Hoewel het 
Engelse arbeidsbestel vee! sterker is gedecentrali
seerd dan elders in Europa, wordt ook hier gesteld 
dat alle beleidsintenties zoals een gedegen macro
economisch beleid, concurrerende productmarken, 
een klimaat waarin het midden- en kleinbedrijfkan 
bloeien, en een goed opgeleide beroepsbevolking, 
aileen mogelijk zijn met de sociale partners: 'we can
not achieve this on our own: the social partners play a valu
able role in takingjorward the agenda'. 

Het Duitse nationale werkgelegenheidsrapport 
van I998 onderscheidde zich in negatieve zin. Een 
aankondiging van de noodzaak van een supply side po
litiek, werd gevolgd door een opsomming van aller-
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lei wetten en beleidsmaatregelen, evenwel zonder 
enige probleemanalyse. De reden daarvoor is dat in 
het voorjaar I 998 de verkiezingen in Duitsland wer
den voorbereid. Met het aantreden van de regering 
Schroder ishet Duitse Nationale Actieplan van I 999 

volledig gegoten in termen van een nieuw 'Biindnis 

frir Arbeit'. Oat is een poging om- op bijna Neder
landse wijze- afspraken te maken tussen CAO-par
tijen en de regering over loonkostenmatiging en ver
deling van de arbeid. Van belang daarbij is dus op
nieuw de rol van de vakorganisaties, die worden ge
vraagd hun lonen te matigen in ruil voor behoud en 
uitbreiding van de werkgelegenheid. Dit initiatief 
heeft in I 999-2ooo voor het eerst enkele vruchten 
afgeworpen. 

Wie de Actieplannen in de vorm van een 'top
down' analyse inhoudelijk bestudeert zal tot de con
clusie komen dat de rapporten ondanks terugkeren
de thema's die vormgegeven zijn rond de gezamen
lijke richtsnoeren, moeilijk vergelijkbaar want ui
termate oppervlakkig zijn. Neem bijvoorbeeld de 
jeugdwerkloosheid die in de verschillende Actie
plannen een prorninente plaats inneemt. In Neder
land is er het Jeugdwerkgarantieplan (JwG), in En
geland wordt gesproken van een 'New Deal', in De
nemarken van 'work fare', maar de verschillende 
Actieplannen staan nauwelijks toe om de uitgangs
punten, de inhoud en de doelstellingen van deze 
programma's inhoudelijk te vergelijken. Daaraan 
moet worden toegevoegd dat de Nationale Actie
plannen beleidsintenties inhouden en van serieuze 
evaluatiestudies van het beleid geen melding maken. 

NeemhetNederlandse]WGdatsinds I992 isge
richt op een combinatie van scholing en werkerva- ~ 
ring voor langdurig werkloze schoolverlaters tot 
aanvankelijk 2 3 jaar, die niet binnen zes maanden aan 
een baan komen. Deze jongeren krijgen een 32-
urige werkweek met een rninimurnloon, met een 
dag voor extra scholing. Afhankelijk van de leeftijd 
loopt de beloning op tot I 2 o procent van het wette
lijke minimurnloon. Vanaf I998 is dit plan opgeno
men in de nieuwe Wet Integratie Werkzoekenden. 
De voor een internationaal publiek zeer relevante 
evaluatie van het] w G wordt in de Nationale Actie
plannen echter niet gemeld, terwijl daar wei ver
nieuwende studies over verschijnen. 

Zo heeft bijvoorbeeld Henk Spies op het mo
ment dat het Nederlandse beleidsplan werd opge
steld zijn proefschrift verdedigd. In 'Uitsluitend 
voor jongeren' concludeert de auteur op basis van 

interviews met 2 oo jongeren: bet J WG beleid bevordert 
wat bet bedoelt te bestrijden: de totstandlwming van een 

onderklasse. Ten eerste komt dat omdat de 'work 
fare' niet alle jongeren bereikt. Ten tweede moeten 
sommigen werken en blijven anderen afhankelijk 
van uitkeringen, die met so procent naar beneden 
zijn gebracht. Ten derde is een aantal jongeren dak
loos geworden, zij vallen niet meer in het 'work 
fare' en ook niet in het 'welfare regime ' . Het JWG 

selecteert niet aileen aan de poort, ook valt nog eens 
2S tot so procent uit, en wordt gestraft: gedurende 
I 3 weken een lagere uitkering en wordt dus afhan
kelijk van anderen (Spies, I 998). Mijn punt hier is 
dat een dergelijke conclusie belangrijk evaluatiecri
teria biedt (over bereik, doelstellingen en gevolgen 
van het beleid) om het Nederlandse, Deense ofEn
gelse beleid tegen het Iicht te houden. Een dergelijke 
relevante vraagstelling is op basis van de Nationale 
Actieplannen evenwel veel te hoog gegrepen. 

Met andere woorden, in alle Ianden wemelt het 
van uitgangspunten, regels, wetten, plannen, opzet
jes, die niet in een vergelijkbare eenheid kunnen 
worden uitgedrukt. Oat is ook niet zo vreemd 
omdat het arbeidsbestel in Europese landen uiteen
lopende kenmerken vertoont en met verschillende 
problemen kampen. Zo worstelt Nederland met een 
omvangrijke arbeidsongeschiktheid, Spanje met 
jeugdwerkloosheid in achtergebleven regio's, Italie 
met te genereuze pensioenregelingen, en Duitsland 
met een te starre regelgeving. Er is kortom sprake 
van een groot verschil in specifieke wettelijke, be
stuurlijke en sociale stelsels. Het is om deze reden 
ook dat het beleid rniddels het subsidiariteitsbegin
sel ruimte biedt voor afspraken op nationaal niveau: 
er bestaan Is plannen voor Is Ianden. Deze plannen 
moeten daarom ook van onderop worden bekeken. 

Het Nederlandse beleid van onderop bezien 

De situatie op de arbeidsmarkt in Nederland is de 
laatste jaren sterk verbeterd. De werkloosheid be
draagt rninder dan s procent en er staan veel vacatu
res open. Niettemin is de noodzaak van een verstan
dig werkgelegenheidsbeleid niet verdwenen. Ten 
eerste moet het beleid de ambitie hebben de partici
patie van de langdurige werklozen te bevorderen. 
Ten tweede moeten de werkenden die door techno
logische ontwikkelingen en reorganisaties buiten 
spel komen te staan, via om- en bijscholing en her
plaatsing aan het werk worden gehouden. In verge
lijking met andere Europese Ianden is het Neder
landse arbeidsmarktbeleid de tijd vooruit en het lijkt 
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er op dat andere Ianden meer van Nederlandse be

leidservaringen proberen te leren dan omgekeerd . 
Het Duitse 'Biindnis fiir Arbeit' is bijvoorbeeld 
gelnspireerd op de Nederlandse overlegeconomie 
en ook in Italie ofFrankrijk kijkt men soms afgunstig 
naar het Nederlandse beleidssucces. 
Het Nederlandse Actieplan voor Werkgelegenheid 
van maart I998 was mijns inziens evenwel het ma
gerste van de zes hier besproken plannen. De verkla
ring voor deze vrijblijvende aanpak schuilt onge
twijfeld in de politieke 'business cycle' van de verkie
zingen . Juist voor de verkiezingen zijn de bureaus 
van de Haagse ambtenaren kennelijk leeg. Interes
santer dan het Nederlandse Actieplan van 1998 is 
het Nederlandse implementatieplan (juli I 998), het 
addendum (september 1998) en het Nederlandse 
Actieplan (juni 1999) die door de Nederlandse rege
ringnaar de Europese Commissie zijn gestuurd. Val
gens het addendum I998 zal de regering in de pe
riode I 998-2oo2 3 ,H miljard uitgeven ( o,ss pro
cent van het B N P) om de langdurige werkloosheid te 
bestrijden. Daarnaast zal de Nederlandse regering 
4, 5 miljard gulden bested en aan lastenverlaging ( o, 7 
procentB NP). 

Het Nederlandse Actieplan voor werkgelegen
heid is de verantwoordelijkheid van het voltallige 
kabinet en wordt opgesteld door een interdeparte
mentale werkgroep geleid door de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid . De sociale part
ners worden in dit proces tenminste tweemaal 
geconsulteerd. Eerst in het najaarsoverleg tussen de 
regering en de sociale partners in de Stichting van de 
Arbeid dat meestal plaatsvindt in december. Vervol
gens leveren de vakorganisaties F N v, C N v en M H P en 
de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Ne
derland en L TO-Nederland in het voorjaar commen
taar en aanbevelingen op het concept Actieplan. 
Hieronder geef ik aan op welke punten het Neder
landse Actieplan voor werkgelegenheid potentiele 
vernieuwing bereikt. Achtereenvolgens bespreek ik 
de vier pijlers aanpassing, inzetbaarheid, onderne
merschap en gelijke kansen en trek ik een eerste 
conclusie. 

De eerste pijler: AanpassinB 
De pijler van 'aanpassing' (adaptability) verwijst naar 
het beleid gericht op het aanpassingsvermogen van 
economische processen aan veranderende omstan
digheden. Het gaat hier om de mogelijkheden voor 
werkgevers en werknemers om te anticiperen op 
nieuwe technologische ontwikkelingen en wisselin-

gen in de internationale conjunctuur. De aanpassin
gen op ondernemingsniveau worden in Nederland 
geregisseerd door de organisaties van werkgevers en 
werknemers die sinds het befaamde Aklword van Was
senaar ( 19 8 2) afspraken hebben gemaakt over loon
matiging en herverdeling van de werkgelegenheid . 
Er is dispuut of dankzij de loonmatiging het aanpas
singsvermogen van ondernemingen kan worden be
vorderd (zie Kleinknecht, 1996). Hoe het ook zij, 
sinds het Stichtingsakkoord Een nieuwe koers (Decem
ber I993) en daarop volgende akkoorden, hebben 
werkgevers en werknemers afgesproken dat bedrij 
ven meer dan vroeger loondifferentiatie, flexibilise
ring en maatwerk kunnen doorvoeren (Van der 
Meer, 2 ooo) . Deze beleidsintenties passen in het 
Iicht van de brede inzetbaarheid van werkenden, de 
opleiding van medewerkers, en een verantwoorde 
loonkostenontwikkeling. Deze zaken keren terug in 
de richtsnoeren van de Europese Commissie , die 
dergelijke opvattingen kennelijk een warm hart toe
draagt. Oat betekent dat de breed opgezette Euro
pese agenda niet veel toevoegt aan het Nederlandse 
debat over dit thema. 

De tweede pijler: Blijvende inzetbaarheid 
Het Europese werkgelegenheidsbeleid heeft wei be
tekenis voor het debat over de 'blijvende inzetbaar
heid' ('employability') van werknemers. De nieuw in 
Nederland voorgestelde 'Sluitende aanpak' die 
'nieuwe' volwassen werkzoekenden aan het werk of 
scholing moet helpen voordat zij twaalf maanden 
werkloos zijn, is dankzij de Europese aanpak ver
sneld op de Nederlandse agenda gekomen. Deze 
keuze is politiek zeer verdedigbaar aangezien in Eu
ropa (waaronder Nederland) gemiddeld 49 procent 
van aile werklozen langdurig werkloos is. In de 
Tweede Kamer heeft politica G. Verburg overigens 
wei terecht opgemerkt dat een beleidsinspanning 
gericht op 'nieuwe werklozen' niet ten koste mag 
gaan van de aandacht voor 'oude categorieen' lang
durig werklozen. De besluitvorming over de slui
tende aanpak wordt verder beiiwloed over de dis
cussies over de Centra voor Werk en Inkomen in het 
complexe debat over de integratie van de sociale ze
kerheid en de arbeidsvoorziening, dat door de Euro
pese beleidsmakers waarschijnlijk niet beoordeeld 
kan worden. 

De derde pijler: Ondernemerschap 
De derde pijler van het Europese werkgelegenheids
beleid betreft het ondernemerschap, dat ook in het 
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Witboek Delors sterk werd aangezet. Ondernemer
schap is een recent onderwerp in de Nederlandse 
politiek en wordt door het Europese werkgelegen
heidsbeleid nauwelijks be1nvloed. De wettelijke en 
administratieve regels en procedures, training- en 
opleidingsprogramma's en startsubsidies zijn bij uit
stek een nationale aangelegenheid die valt binnen 
het kader van het lopende debat over deregulering 
en mededinging. Er kan wei een kanttekening ge
plaatst worden bij de toename van de zelfstandigen 
zonder personeel, zoals die nu hun opgang doen in 
de journalistiek, de bouwnijverheid en in de advies

cifieke belastingmaatregelen en sociaal-culturele 
ontwikkelingen bepalen de verdeling van het werk 
tussen mannen en vrouwen in voltijd- en deeltijdba
nen . Dit staat los van de Europese aanpak. 

Een eerste conclusie 
Samengevat blijkt dat na een lopende discussie sinds 
I993, het politieke 'momentum' van het Verdrag 
van Amsterdam van I 997 is gebruikt om enkele sub
stan tide initiatieven ten aanzien van de werkgele
genheid te ontplooien. Er is sprake van Europese 
coordinatie van nationale beleidsontwikkelingen. 

wereld . De spanning 
schuilt in het feit dat zelf
standige ondernemers niet 
bijdragen aan collectief ge
spaarde bedrijfstaksfond
sen voor (beroeps)onder
wijs en andere arbeids
marktinstrumenten. Zij 
kunnen dus ook niet pro
fiteren van de sectorale re-

De noodzakelijke conditie voor 

Europees werkaeleaenheidsbeleid is wel 

dat de lidstaten ze!f aeen broddelwerk 

leveren maar het eiaen beleid eerlijk 

evalueren en daar ook consequenties 

aan verbinden 

Bij deze ontwikkelingen 
spelen thema's als 'macro
econornische stabiliteit' , 
'work fare' en de bijdrage 
van de sociale partners in 
het beleidsproces een be
langrijke rol. Het Europese 
werkgelegenheidsbeleid 
heeft echter niet veel im-

gelingen, die in de Europese werkgelegenheidsaan
pak een zo centrale plaats innemen. 

De vierde pijler: Versterking van gelijke kansen . 
Volgens een brief van de voormalige Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Vries, aan 
de Tweede Kamer ter voorbereiding op de algemene 
vergadering over sociaal beleid van I 4 oktober 
I 998, is in Europa de vierde pijler, het 'gelijke kan
sen' beginsel, het allerbelangrijkst aspect van het 
Europese werkgelegenheidsbeleid. Deze politieke 
lippendienst doet echter geen recht aan de inhoud 
van het beleidsproces tot nu toe. Bij de toepassing_ 
van het gelijke kansenprincipe gaat het om de verde
ling van de werkgelegenheid tussen mannen en 
vrouwen, en daarnaast om het bieden van kansen 
voor groepen op de arbeidsmarkt die nu een achter
gestelde positie innemen, zoals gehandicapten en et
nische minderheden. In de Europese beleidsrappor
ten worden begrippen als 'sociale cohesie' gemak
kelijker in de mond genomen dan in een positief 
actie beleid vertaald . Het is ook de vraag of de gender 
gap (die het verschil in de arbeidsmarktparticipatie 
van mannen en vrouwen aanduidt) door het Euro
pese beleid overbrugd kan worden. In I 990 bedroeg 
deze kloof voor de Ianden van de Europese Unie 2 6 

procent, in I 997 is dat nog maar 20 procent. Daarbij 
zijn thema's als gelijke behandeling tussen mannen 
en vrouwen uiteraard van belang. Echter, vooral spe-

pact op Nederland dat 
meedoet aan de Economische en Monetaire Unie en 
traditioneel aan de sociale partners ruimte geeft in 
de beleidsvoering. De belangrijkste uitzondering 
betreft de 'sluitende aanpak' die door de Europese 
ontwikkelingen versneld op de Nederlandse agenda 
is gekomen. In dit kader neemt het belang van 'work 
fare' (de plicht om te werken) toe ten opzichte van 
de 'welfare' (het recht op een uitkering). Hoe kijkt 
de Europese Commissie nu tegen de Nederlandse 
ontwikkelingen aan? 

De Europese Commissie over Nederland 
De Europese Commissie hanteert in de vorm van 
mondelinge en schriftelijke evaluaties twee instru
menten om de E u-lidstaten met onvoldoende 
arbeidsmarktprestaties terecht te wijzen . Ten eerste 
bespreekt ze in aile hoofdsteden de kwaliteit van de 
nationale beleidsaanpak. Zo hield de topambtenaar 
M.J.Lonroth op 3 maart I999 in Den Haag een 
lezing over het nationale werkgelegenheidsbeleid 
waarin hij enkele zwakke punten en openstaande 
vragen besprak. Deze spreekbeurten werd op de 
website van de Europese Comrnissie gepubliceerd 
en in de media besproken. 

Ten tweede formuleert de Comrnissie sinds 
2ooo een evaluatie per land die door de Raad van 
Ministers wordt onderschreven. Voor Nederland 
luidt de conclusie dat de Nederlandse arbeidsmarkt 
heeft geprofiteerd van de sterke economische groei 
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en toename van het aantal banen, maar dat er nog 
enkele grote uitdagingen resten: 'de lase arbeidsparti
cipatie van ouderen, de belastinsdruk op arbeid, de hose 
inactiviteitsratio, de onvervulbare vacatures, en de srote 
klocf tussen mannen en vrouwen '. De Raad definieert 
daarbij zijn eigen evaluatiecriteria: 'Nederland dient 
ten eerste het belastinssysteem te verbeteren om prikkels te 
aenereren VOOT met name VTOUWen en ouderen. ferme in
spanninnen zijn noodzakelijk om mensen in passieve uitke
ringssystemen de arbeidsmarkt in te loodsen (. . .) en ten 
tweede het de arbeidsmarktstatistiek verbeteren zodat be
leidsindicatoren over preventie en activerins in 2000 in 
overeenstemmins zullen zijn mate de aloemeen Europees 
9ehanteerde dpnities' (Ministerraad, S I 6 I/oo, p. I 7). 
Onder welke condities dat kan worden gerealiseerd, 
wordt evenwel niet besproken. 

Het zijn met andere woorden wei erg algemene 
aanbevelingen die worden gedaan om de arbeids
markt te verbeteren, en ze doen zeker geen recht 
aan de diepere problemen waarmee het Neder
landse werkgelegenheidsbeleid al sinds jaa~ en dag 
kampt, namelijk de verbrokkeling van het beleid en 
de vele doelgroepen die zijn onderscheiden (WRR, 

1987; I99o); de geringe effectiviteit van het beleid 
en het gebrek aan systematische evaluatiemethoden 
(zie Maarse, 1 984; De Koning, I 99 I); en de bureau
cratisering die met het beleid gepaard gaan (Derk
sen, I998) . Deze aspecten worden dus binnen de 
Europese aanpak niet systematisch geevalueerd. 

Het Europese werkselesenheidsbeleid: mooie sier en 
zachte dwans 

In antwoord op de vraagstelling van dit artikel ('Hoe 
kan het Europese werkgelegenheidsbeleid worden 
geevalueerd en wat is daarvan de betekenis voor Ne
derland?'), wil ik eerst opmerken dat het Europese 
werkgelegenheidsbeleid mijns inziens twee belang
rijke functies vervult. Ten eerste gaan Ianden onder 
druk van de Comrnissie elkaar in de gaten houden 
omdat zein de (internationale) media indruk will en 
maken met hun beleidsaanpak. Ten tweede komt er 
in toenemende mate door de druk van buiten meer 
informatie beschikbaar over het nationale beleids
proces. Voor de Ianden die hun huiswerk goed 
maken zijn er beloningen in de vorm van een 'goede 
pers'. Landen die minder heldere rapporten opstel
len, gaan in de (internationale) media met de billen 
bloot. De Comrnissie kan als sanctie gele kaarten 
trekken om te waarschuwen, rode kaarten zijn niet 
in de spelregels opgenomen. Ministers en beleids
ambtenaren die het niet goed doen worden door el-

kaar op de vingers getikt. Oat is een vorm van peer 
pressure, het onder druk zetten van directe collega's. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de manage
menttechniek van benchmarkins, waarbij de presta
ties in Landen worden vergeleken met het best pres
terende land op een bepaald terrein. Tot op heden 
zijn er weliswaar verschillende kwantitatieve indica
toren voor evaluaties ontwikkeld (onder meer het 
rangorde-instrument en diamantevaluaties, zie 
Mosley en Mayer, I998), maar in het beleidsproces 
gaat de Europese Commissie niet verder dan kwali
tatieve opmerkingen. 

In december 1998 concludeerde het Oosten
rijkse voorzitterschap over de nieuwe Europese 
werkgelegenheidsstrategie niettemin: 'er is vooruit
sann seboekt (. . .) het sebruik van benchmarkinn en het be
nadrukken van soede praktijken zijn seslaasde evaluatie
instrumenten sebleken. Dit proces dient echter versterkt te 
worden. Daartoe moeten aanvullende toetsbare doelstellin
sen en tijdschema's zowel op Europees alsop nationaal ni

veau, worden bepaald, alsook semeenschappelijke presta
tie- en beleidsindicatoren en een soli de statistische basis, als 
bepalende elementen voor de totstandkominB van een Euro
pees werkselesenheidspact binnen het kader van het proces 
van Luxemburg'. 

De Europese Commissie blijft onveranderd am
bitieus. Als we het beleid volgens de methode Sch
mid evalueren, kan een 'top down' evaluatie van de 
Nationale Actieplannen niet plaatsvinden, zoals ik 
heb gei:llustreerd aan de hand van het voorbeeld over 
het jeugdwerkgarantieplan. Ook heb ik betoogd dat 
spreekbeurten en beleidsaanbevelingen niet als een 
serieuze vorm van 'over-all' evaluatie kunnen wor
den beschouwd (de derde variant volgens Schmid). 
Wel kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt 
over het 'bottum-up' proces (de tweede variant van 
Schmid). Hier blijkt dat de arbeidsmarktuitkomsten 
overwegend het resultaat van nationaal beleid zijn, 
dus de Europese Commissie maakt ten onrechte 
mooie sier met de resultaten. Zo zal de sluitende 
aanpak zich in Nederland nog moeten bewijzen. 
Daarbij valt overigens op dat Nederland in het 
tweede Nationale Actieplan voor Werkgelegenheid 
( I 9 9 9) zijn huiswerk iets beter doet dan in het eerste 
plan (I 998). Een vergelijkbare conclusie lijkt op zijn 
plaats voor de andere Europese Ianden. 

Het nieuwe Europese compromis ten aanzien van de 
werkloosheidsbestrijdins 

Nadat in het voorgaande het Europese werkgelegen
heidsbeleid is geevalueerd, kunnen tenslotte nog en-
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kele opmerkingen worden geplaatst over de ambi
ties van Brussel ten aanzien van de bestrijding van de 
werkloosheid in Europese Ianden. Het moge duide
lijk zijn geworden dat in het Europese beleid de 
werkloosheid tegenwoordig als een restvariabele 
wordt beschouwd, te weten als het verschil tussen 
de arbeidsparticipatie en de werkgelegenheid. Oat is 
vruchtbaar omdat aileen deze variabelen (in tegen
stelling tot de werkloosheid) te bei:nvloeden zijn. 
Het grote probleem van de Europese aanpak is ech
ter dat de Europese Commissie met zijn politiek van 
complimentjes en vermaningen suggereert dat het 
Europese beleid de werkgelegenheid op decentraal 
niveau direct bei:nvloedt. Oat is slechts zeer indirect 
het geval. 

De uitkomsten op de arbeidsmarkt zijn immers 
primair het resultaat van de verhouding tussen de 
werkgelegenheidsstructuur aan de vraagzijde van de 
arbeidsmarkt en de arbeidsparticipatie aan de aan
bodzijde van de arbeidsmarkt. Wat betreft de struc
tuur van de werkgelegenheid blijkt dat de landbouw 
en de industrie in aile Ianden terrein verliezen ten 
opzichte van de dienstensector (die ook volgens de 
Europese Commissie een groeipotentieel heeft) . 
Deze sectorale verschuivingen worden in sterke 
mate bei:nvloed door technologische ontwikkelin
gen en de vraag naar producten die maar zeer ten 
dele door het werkgelegenheidsbeleid worden ge
raakt. De aanbodzijde van de arbeidsmarkt wordt op 
zijn beurt sterk bepaald door zowel sociaal-culturele 
en politieke factoren . Het gaat hier om de werking 
van instituties zoals het (beroeps)onderwijs en de 
sociale zekerheid die het verschil in de arbeidsdeel
name van jongeren en ouderen, en van mannen en 
vrouwen verklaren. Ook deze verhoudingen wor
den in het kader van het Europese werkgelegen
heidsbeleid genoemd, maar slechts in zeer beperkte 
mate bei:nvloed. 

Oat neemt niet weg dat het Europese beleid wei 
in zeer belangrijke mate de institutionele voorwaar
den stelt voor de ontwikkeling van de arbeids-, kapi
taal-, en productmarkten. Men kan daarbij vaststel
len dat in Europa het sociale beleid achter de Een
heidsmarkt en de Economische en Monetaire Unie 
aanhobbelt. Opvallend is dat daarbij de laatste jaren 
een nieuw compromis is ontstaan tussen uitsproken 
monetaristische en uitgesproken Keynesiaanse op
vattingen over de werking van de economie en het 
tot stand komen van arbeidsmarktuitkomsten. Deze 
ideeen zijn in belangrijke mate door de OECD 

( 1 9 8 7) gepresenteerd en later door de Europese 

Centrale Bank en de Europese Commissie in prak
tijk gebracht. Er is thans niet Ianger sprake van een 
eenzijdige nadruk op marktwerking zoals dat in de 
periode van de jaren tachtig werd verwoord door 
Margaret Thatcher: 'there is no alternative'. Er is 
ook geen sprake meer van een serieuze poging tot 
een centraal Keynesiaans stimuleringsbeleid zoals 
meest recent nog werd gemunt door Oscar Lafon
taine, die pleitte voor een ruimere centrale aanwen
ding van publieke gelden. 

lntegendeel, er is sprake van een nieuw compro
mis dat bestaat uit de volgende vier ingredienten. 
Ten eerste wordt gepoogd de institutionele voor
waarden voor marktwerking te bevorderen door het 
voeren van een helder mededingingsbeleid dat voor 
faire concurrentieverhoudingen moet zorgen. Ten 
tweede is er sprake van een stabiel en solide macro
economisch beleid met aandacht voor inflatiebe
heersing en het bevorderen van een aanvaardbaar 
rentepeil dat economische investeringen aanmoe
digt. Ten derde voert de Europese Commissie op ge
ringe schaal een compenserend beleid dat is gericht 
op herverdeling van economische middelen binnen 
het Landbouwfonds, het Europese Regionaal Fonds, 
het Europese Sociaal Fonds en het Cohesiefonds. De 
omvang van het totale budget bedraagt ongeveer een 
procent van het bruto nationaal inkomen. Dit be
drag is geoormerkt en is daarmee ontoereikend om 
een stimuleringsbeleid te voeren. Ten vierde voert 
de Europese Commissie een werkgelegenheidsbe
leid, zoals in de tekst is toegelicht. 

Deze nieuwe beleidsconsensus kan als een Key
nesiaanse-monetaristisch compromis worden opge
vat. Op Europees niveau krijgt de markt daarbij de 
ruimte, waarbij de Europese beleidsmakers de insti
tutionele condities defmieren, een adequaat fiscaal
monetair klimaat scheppen en op geringe schaal 
zowel een herverdelings- als een arbeidsmarktbeleid 
voeren. Het nieuwe beleidscompromis geeft de lid
staten op nationaal niveau de ruimte om een eigen 
sociaal beleid te voeren en waar nodig de verzor
gingsstaat aan te passen en te revitaliseren binnen de 
nieuwe politieke omstandigheden van de eenen
twintigste eeuw (zie Hemerijck, 2ooo). Het Euro
pese werkgelegenheidsbeleid kan vervolgens wor
den getypeerd als een 'aanbod-plus-beleid' met spe
cifieke aandacht voor zowel marktwerking als voor 
ondersteuning voor doelgroepen. Het gaat hier om 
de kwetsbare personen aan de aanbodzijde en kwets
bare vormen van bedrijvigheid aan de vraagzijde van 
de markt die worden ondersteund door middel van 



n 

e 
·r 
is 

It 

ls 
L-

l-

}-

1. 

>r 
:n 
)-

!lt 

:n 

s, 
~e 

~n 
e
m 
rt 

e-

y-
e
de 
ti
ll
tal 
id 
d-
en 

de 
n
o-
1r-

1e

or 

ts
·an 

an 

S &_o 7/8 2ooo 

scholing, werkervaringsplaatsen, subsidies, adrnini

stratieve faciliteiten, belastingverlichting en andere 

instrumenten waarop het Europese werkgelegen
heidsbeleid de nadruk legt. 

Als men de werkloosheid wil bestrijden kan men 

tegen dit nieuwe compromis enerzijds inbrengen 
dat de Europese ambities niet ver genoeg reiken en 
dat de Europese autoriteiten een verdergaand eco
nomisch stimuleringsbeleid zouden moeten voeren. 

Oat lijkt mij onverstandig. Het is onrealistisch om 
gegeven de sterke variatie van econornische ontwik
keling binnen de Europese Unie, waar Ianden wisse

lende arbeidsmarktresultaten bereiken, een grotere 
mate van herverdeling van publieke middelen na te 
streven. Het is veeleer gepast om een zorgvuldige 
controle te voeren over de besteding van de gelden, 

die nogal eens duister is ( Goetschy, 1 9 9 9). 
Anderzijds kan men opmerken dat het Europese 

werkgelegenheidsbeleid het probleem van uitdij
ende bureaucratisering verder stimuleert. Daar wil 
ik vier argurnenten tegenover plaatsen. Ik beschouw 
het Europese werkgelegenheidsbeleid ten eerste als 
een verstandige beleidsambitie omdat het een pro
cedure betreft die budgettair gezien niet hoog is ge
prijsd. Het betreft immers een relatiefkleine groep 
van ambtenaren die dit proces initieert en gaande 
houdt. De aanpak heeft ten tweede als voordeel dat 
in de lidstaten interdepartementale werkgroepen 
zijn opgericht die jaarlijks het beleid samenvatten. 
Hoewel dit feitelijk niet meer dan een invuloefening 
betreft, kan er meer dan voorheen transparantie, 
systematiek en consistentie ontstaan omdat beleids
afdelingen over de eigen grenzen moeten kijken. 
Het is ten derde een investeringsstrategie die ook op 
langere termijn zijn vruchten afwerpt. Dit mecha
nisme leidt er ten vierde toe dat sporadisch en op ad 

hoc basis in de verschillende Europese land en werk
groepen zijn ingesteld die hun nationale initiatieven 
vergelijken met programma's in andere Ianden 
waardoor men van elkaars ervaringen kan leren. De 
door de Europese Comrnissie aangemerkte 'goede 
praktijken' nodigen daartoe natuurlijk ook uit. 

Langs deze weg van zachte dwang is er dus best 
nog meer mooie sier te maken, die rnisschien anders 
niet zou worden gerealiseerd. De noodzakelijke 
conditie voor het instrument van Europees werkge
legenheidsbeleid is daarbij wei dat de lidstaten zelf 
geen broddelwerk leveren maar het eigen beleid 
eerlijk evalueren en daar ook consequenties aan ver

binden. 

MARC VAN DER MEER 

als universitair docent verbonden aan het Amsterdams 

lnstituut voor ArbeidsStudies 
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Foto : JoHANNA SP E LTIE 
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Zeer oude kinderen neven elkaar de hand in St . Elia 
waar de enine Apocalyps prijkt in fresco's en non eni9e 
hoop neift.. 

Johannes boekt op zijn eiland totale verwoestinn, 
vernielinn en verdwijninn. Een oorlonssituatie, zodaniB 
werkelijk dat de ruiters van de Apocalyps er oak niets meer 
aan kunnen doen. 

De jonne jaren op de kinderboerderij naan niet verloren, 
maar het visioen lijkt neen zin te hebben . Of neldt het 
verhaal non altijd: kunststuk, een prothese tenen de 
werkelijkheid ... RB 
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APOCALYPS 7 I 8 

ZIJ KOMEN EN ZIJ DOEN 

Wenende rouwmoedigen wateren- weliswaar vraten ze gebruikelijkheden, 
doch 

na ontmoedigende foto-sessie met de veredelden/bidsprinkhaan, 
gelijkt ge langgeleden toen gij voor me op de brug, 

- razende; paardenverkeer, het ezelenkwintet-. 

Met onbezonnen zwanenstemmen, die 

uitgebroken liggen blijve. 

Begroef ik me 
naast het eigen houten been- spiegelarij/ dat je me 
niets moet wijsmaken 

over auditieven en gezegenden: 
helse poppen van uw opvangruimte 
waarin taken weefselwerken ontdekken na de rimpeling. 

Ontkent haar, zorgelijk was dat opvallend indertijd: 
draaiden uw langdradige elpees, 
zongen uwe wilde wijs, bomen kwamen misschien 
tot nimmer dan tot hun evenwicht. Verstomrningen sloegen 
de volkeren daarbij; 

o wat waren zij veelliefdevoller, niet. Welk/ 

zochten de zoenenden zich aan het rooster, met de hertjes 
en het ree, voorbij 
aanhet 

historisch klooster. 

Er was een vrouw aan het strand, droeg 
dezelfde bikini. Drie cijfers bedreven 

een verhullingskunst. (De werkelijkheid; 

zij hoorde daar eeuwenlang bij) 

LUCAS HUSGEN 
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I N MEMORIAM 

'Wacht maar, ik kom erop terug in 
mijn hoek', was de reactie van 
Han een paar jaar terug toen hij 
werd geconfronteerd met een 
aantal feiten uit zijn 'zondig refor
mistisch' politiek verleden. Hij 
wilde nog eens zijn verhaal op
schrijven over de betekenis van de 
jaren 'Go als een van de interes
santste perioden in de 2oe eeuw. 
Na zoveel jaren nog eens terugkij
ken op dat roernruchte congres 
van de PvdA in 1 9G9, met het tu
mult rond de oproep tot erken
ning van de voormalige D DR en de 
anti-KVP resolutie. Andere, meer 
actuele thema's waren het belang 
van solidariteit in deze tijd en de 
argumenten tegen het invoeren 
van het referendum, dat hij vooral 
zag als een 'middeleeuws rniddel 
voor demagogen'. Een titel was er 
al: Observaties van doornebrachte tijd. 
Het had een mooi tijdsdocument 
kunnen worden. Helaas, hetis niet 
zover gekomen. 

Het hoek had ons ongetwijfeld 
dichterbij zijn drijfveren en mo
tieven gebracht. Han herbergde in 
zijn persoon vele kanten. Hij was 
de doener en pragmaticus, maar 
ook de waarnemer, chroniqueur 
en columnist in zijn tijd bij De 
Groene. Wij kennen hem als de 
man die ingetogen en bedacht
zaam kon optreden, maar ook als 
iemand die op andere momenten 
de spanning en de uitdaging zocht, 
ja soms bijna roekeloos met het 
leven omging. 

Hij, de man van het pleidooi 
voor de harde infrastructuur 
('bouwen en construeren') be-

kende op andere momenten zijn 
passie voor de muzikale kant van 
het bestaan. Hij verbond een so
here levensstijl met momenten 
waarin hij intens genoot van de 
goede ding en van het lev en. Hij, in 
de jaren 'Go de uitvinder van de 
polarisatie (de aanscherping van 
de politieke tegenstellingen) zou 
zich later in het tijdperk na de po
litieke verzuiling ontwikkelen tot 
drager van de brede samenwer
king. 

Han was de man van contras
ten, die de eigenschappen van de 
non-conformist en de krachtige 
bestuurder in zijn persoon wist te 
verbinden. Onze herinnering en 
verbondenheid verschillen van 
tijd en plaats. Lange tijd verdween 
hij uit beeld, om er dan ineens 
weer te staan. Soms als vluchtige 
passant, relativerend, speels en 
geestig. Soms ook met veel aan
dacht en toewijding, vooral als hij 
voelde dat hij nodig was. Han was 
een vriend. 

Naarmate hij ouder werd, kre
gen authentieke christelijke waar
den voor hem weer meer beteke
nis. Hij zocht naar de verbinding 
met zijn ideeen over socialisme. 
De theoloog Karl Barth was zijn 
grote inspirator. 

Han was een man van principes, 
niet van dogma's. Sterker: dogma
tiek was hem een gruwel. Doe
lend op een polemiek over kerke
lijke dogmatiek, merkte hij eens 
op: 'God leest het allemaal als 
Tom Poes'. Hij zocht niet het 
theoretisch/ fundamentele de bat 
over het verdelingsvraagstuk, 
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HAN LAMMERS 

maar stelde de vraag: 'wie neemt 
bier en nu de zorg voor de zwak
sten op zich'. 

Oat deed hij als wethouder, 
landdrost, burgemeester met 
grote inzet voor sociale woning
bouw en stadsvernieuwing. Hij 
hood een schuilplaats voor opge
jaagde zigeuners toen andere ge
meenten op slot gingen en bood 
verzet tegen plannen voor etni
sche registratie. Als Commissaris 
van de Koningin controleerde hij 
in zijn provincie de werking van de 
bijstandswet, het vangnet dat de 
zwaksten bescherming moet hie
den. 

Zomaar een paar fragmenten 
uit een rijke collectie feiten en ge
beurtenissen. 

Hij deed dat met een zeer 
unieke en persoonlijke stijl. Hij 
had een bijna int:ultief vermogen 
om zijn observaties en analyses om 
te zetten in sterke bestuurlijke im
pulsen. Onvoorspelbaar, a-ty
pisch, tegen de heersende opvat
ting in als hij dat nodig vond. Hij 
kon moeiteloos schakelen en je 
daardoor in verwarring brengen. 
Maar juist in deze combinatie van 
eigenschappen ligt ook de beteke
nis van Han in zijn politieke loop
baan. De anti-KVP-motie mar
keerde haarscherp het einde van 
het tijdperk van de politieke ver
zuiling. Het leidde tot nieuwe im
pulsen voor onze democratie en 
zou grote gevolgen krijgen voor 
de politieke verhoudingen in ons 
land. 

De erkenning van de D DR was 
een 'omweg' voor nieuwe verhou-

dingen in het na-oorlogse Europa. 
Ik herirmer me nog levendig hoe 
Han dit standpunt in een scherp 
debat met deS Po-leider Brandt en 
Wehmer verdedigde. Zijn anti-fa
cistische overtuiging, observaties 
tijdens het Eichmann-proces en 
afkeer van de Koude-Oorlogs
ideologie; het speelde allemaal 
een rol in zijn standpuntbepaling. 
Hij week niet voor krachttermen 
en intimidatie, want Han be
schikte 9ver een schaars voorko
mende eigenschap: moed. Voor 
bange mensen is er geen plaats in 
de politiek, aldus Han. 

Ten slotte nam in zijn leven de 
pendel tussen politiek en muziek 
toe. Hij verbleeflanger in de ker
ken en bij de orgels die hem dier
baar waren. Tijdens onze laatste 
ontmoeting in het ziekenhuis in 
Alkrnaar, op de grens van her ken
ning, vertelde hij over de muziek 
in zijn hoofd. Over orgels . 'Wie 
het mooiste speelt, is de baas', zo 
sloot Han ons gesprek ongeveer 
af. 

Met Han verliezen we een cre
atieve, authentieke man. Voor 
Carla een lieve partner, voor zijn 
kinderen een vader die blij en vol
daan was met de wetenschap dat 
zij die laatste fase zo dichtbij hem 
waren. 

WIM MEIJER 

Rede uitaesproken bij de 
herdenkinasplechtiaheid voor Han 
Lammers (1931-2000), 11 juli 
2000 Westerkerk Amsterdam 
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De blinde vlek van bestuurders 

Een schoksgewijze mars door de 
politieke geschiedenis 
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De blinde vlek van 
bestuurders 

Marjanne Sint bespreekt: 
Jos Verlaan, Chaos aan de Amstel 

jraude en corruptie in Amsterdam, 

Nijmegen:SUN, 1999. 

Chaos aan de Amstel is geen opwek
kend hoek. Op een indringende 
manier beschrijft Jos Verlaan hoe 
ambtenaren bij een aantal diensten 
van de gemeente Amsterdam van 
kwaad tot erger vervielen en zich 
ten koste van de gemeenschap ver
rijkten voordat ze tegen de lamp 
liepen. Het is een onthutsend 
beeld van wat er kan gebeuren als 
interne controle ontbreekt en lei
dinggevenden voorbeeldgedrag in 
de verkeerde richting vertonen. 

Illustratief is het geval van Job, 
een ambtenaar bij de dienst Stads
toezicht die in I 998 werd veroor
deeld wegens zijn aandeel in de ge
ruchtmakende zaak van diefstal 
van parkeergeld. Job vertelt dat hij 
in het begin gevonden geld- 'als je 
bij het legen van die automaten 
een schop tegen de paal gaf, lag er 
vijftien gulden aan munten op 
straat' - nog naar kantoor bracht. 
'Rot maar ergens neer' was de re
actie. Oat 'ergens' was een op
vangbak waaruit tot verbijstering 
van Job anderen onder het motto 
'ik ga erg ens eten en dat moet toch 
hetaald worden' een handvol 
munten pakten. AI snel kreeg hij 
door dat er nauwelijks controle 
was op het geld dat uit de automa
ten binnenkwam en dater op een
voudige manier met de telstroken 
geknoeid werd. Met een heetje 
extra moeite kon het geld met dui
zenden tegelijk-achterover wor
den gedrukt zonder dat er een 

haan naar kraaide. Job bezweek 
net als een aantal van zijn collega's 
voor de gemakkelijke manier 
waarop het salaris met parkeer
geld verveelvoudigd kon worden. 
Miljoenen verdwenen in de zak
ken van medewerkers van Stads
toezicht, totdat ze uiteindelijk 
tegen de lamp liepen. 

Het verhaal van Job is maar een 
van de verhalen uit het hoek. Ver
laan beschrijft nog vele andere, 
over het G v B, de politie en Stede
lijk Beheer. Maar het is wei het 
meest navrante, omdat het het 
duidelijkst laat zien water gebeurt 
als een in beginsel goedwillende, 
maar niet al te scrupuleuze ambte
naar terecht komt in een omge· 
ving die als het ware uitnodigt tot 
fraude of corruptie. Wie dan niet 
stevig in zijn schoenen staat en 
geen aanspreekpunt heeft voor 
zijn verhaal, bezwijkt te gemakke· 
lijk voor de verleiding van het 
grote geld. Job stortte daarmee 
uiteindelijk zichzelf en zijn gezin 
in de ellende. 

Ik was gemeentesecretaris in Am
sterdam toen het hoek verscheen. 
De eerste reactie, ook in bestuur· 
lijke kring, was dat Verlaan oude 
koeien uit de sloot haalde. Zijn 
hoek gaat over gevallen tot I 997 
en er is inmiddels vee! veranderd 
in Amsterdam. Oat laatste is zeker 
waar. En dat wordt ook door Ver
laan zo beschreven. In Amsterdam 
is men de schaamte inrniddels 
voorhij van het openlijk spreken 
over fraude en corruptie. Er is na 
een aantal geruchtmakende zaken 
ernst gemaakt met bestrijding 
ervan. Alle diensten zijn inmid
dels doorgelicht en de zwakke 
pun ten zijn in kaart gebracht. Het 
nadeel is dat er dan aanvankelijk 
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nog meer aan het daglicht komt, 
waardoor het beeld dat er chaos 
aan de Amstel heerst, alleen maar 
wordt versterkt. Oat is - om met 
Johan Cruyff te spreken - een 'na
deel dat zijn voordeel he eft' . Door 
vee! tijd en energie te steken in het 
verhogen van de weerbaarheid van 
de ambtelijke organisatie tegen 
fraude en corruptie, wordt op de 
langere termijn de geloofwaardig
heid van het bestuur gediend. Me
dewerkers en leidinggevenden 
zijn inmiddels doordrongen van 
de noodzaak gemeenschappelijke 
normen en waarden te ontwikke
len over wat wel en niet kan. Het 
besef bestaat dat het niet alleen 
een kwestie is van regeltjes - over 
bijvoorbeeld de waarde van een 
cadeau - maar dat het vooral gaat 
om openheid en voorbeeldgedrag. 
Amsterdam heeft dus lering ge
trokken uit het verleden. 

Bestuurlijke desinteresse 
Het belang van het hoek van Ver
laan ligt dan ook niet primair in de 
beschrijving van een - inmiddels 
hopelijk achterhaald - Amster
dams verleden. Het wil er bij mij 
niet in dat Amsterdam uniek is in 
dit opzicht. Misschien zijn de ver
leidingen in een grote gemeente 
als Amsterdam marlifester en de 
mogelijkheid tot banden met de 
onderwereld grater, maar het kan 
niet zo zijn dat het alleen daar met 
de ambtelijke moraal niet zo nauw 
wordt genomen. De waarde van 
Verlaans hoek ligt niet zozeer in de 
actualiteit en de casillstiek, maar 
in wat erachter ligt. Oat maakt dat 
iedereen die het openbaar bestuur 
een warm hart toedraagt en over
tuigd is van het belang van een on
kreukbaar bestuurlijk en ambte
lijk gedrag, het zou moeten lezen. 
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BOEKEN 

Tot op de dag van vandaag heb
ben bestuurders en topambtena
ren meer belangstelling voor be
leid dan voor de uitvoering. Het 
functioneren van de ambtelijke 
organisatie is voor te veel politici 
terra incosnita. Het moet goed 
gaan, maar welke voorwaarden 
daartoe gecreeerd moeten wor
den, is meestal geen onderwerp 
van bestuurlijke belangstelling. 
Lang, te lang, is de selectie van 
(top )ambtenaren gebaseerd ge
weest op de vraag wie de beste be
leidsadviseur van de wethouder of 
de minister is en niet op wie het 
best in staat is de organisatie flexi
bel en ~oelgericht te houden. Pas 
als het zo fout loopt dat bestuur
lijke posities in het geding raken, 
worden bestuurders wakker, maar 
zelfs dan wordt al snel veronder
steld dat een ingreep aan de top 
volstaat. 

Mij heeft vaak verbaasd hoeveel 
bestuurders denken dat een orga
nisatie die uit de rails loopt, er in 
een paar maanden, hoogstens een 
jaar bovenop is te brengen. Als het 
over woningbouw of aanleg van 
infrastructuur gaat, vinden we het 
doodnormaal dat dat jaren duurt, 
maar op- of verbouw van organi
saties mag nauwelijks tijd en geld 
kosten. Het is die haast, in combi
natie met gebrek aan middelen 
voor grondige organisatieontwik
keling, die vaak opbreekt in een la
tere fase. Toen bijvoorbeeld de 
dienst Stadstoezicht in Amster
dam werd gevormd, moesten drie 
diensten met heel verschillende 
culturen en achtergronden gaan 
samenwerken. Toch werd er nau
welijks extra geld uitgetrokken 
om uitgebreide trainingsprogram
ma's en cultuurveranderingstra
jecten op paten te zetten. Ook 

was er vee! te weinig ruimte voor 
het aantrekken van voldoende 
nieuwe mensen voor de sleutelpo
sities in de organisatie, zodat de 
nieuwe directeur - tach een van 
de beste verandermanagers van 
Amsterdam - met te korte riemen 
moest roeien. 

Datzelfde geldt voor de admini
strati eve organisatie. Nog steeds is 
in vee! overheidsorganisaties het 
ritme van begroting en rekening 
leidend en is de aandacht voor de 
achterliggende bedrijfsprocessen 
gering. Parkeerbeheer in Amster
dam (het kernonderdeel van 
Stadstoezicht waar de latere 
fraude op betrekking had) is lang 
ook door de financiele ambtena
ren op het stadhuis - vooral gezien 
als een dienst die grote hoeveelhe
den geld in het laatje bracht en dus 
wei goed moest functioneren . Oat 
de opbrengsten n6g hoger hadden 
kunnen zijn wanneer de adminis
tratieve controle had gedeugd, 
onttrok zich aan het gezichtsveld 
van iedereen die op wat grotere af
stand van de dienst functioneerde. 
Oat is uiteraard geen excuus voor 
de ontsporingen, maar het vormt 
wei een dee! van de verklaring. Po
litiek gezien zijn bedrijfsvoering 
en administratieve organisatie 
geen issues waarmee je je herver
kiezing veiligstelt, maar voor de 
betrouwbaarheid en geloofwaar
digheid van het openbaar bestuur 
zijn ze essentieel. Om die reden 
hadden naar mijn oordeel de poli
tiek verantwoordelijken voor het 
echec van Stadstoezicht hun con
clusies moeten trekken . 

De belangrijkste les die ik uit het 
hoek van Jos Verlaan trek, is dater 
politiek-bestuurlijk vee! meer 
aandacht gegeven moet worden 
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aan de kwaliteit van het ambtelijk 
apparaat. In een steeds ingewik
kelder samenleving waarin de ver
leidingen evenredig groter wor
den , ontkom je niet aan stelselma
tig investeren in het belangrijkste 
kapitaal van het openbaar hestuur: 
de mensen die er werken. In het 
bedrijfsleven is het heel normaal 
dat r ,!) tot 2 procent van de loon
som wordt hesteed aan training en 
opleiding en dat mensen stelsel
matig beoordeeld worden op de 
kwaliteit van hun functioneren in 
relatie tot de eisen die een veran
derende omgeving aan hen stelt. 
In vee! overheidsorganisaties is 
een dergelijk systematisch perso
neelsheleid nog ver te zoeken met 

Een schoksgewijze 
mars door de 
politieke geschiedenis 

Hennie Suiting bespreekt : 

Remieg Aerts, Herman de Liagre Bohl, 

Piet de Rooy en Henle te Velde, Land 

van kleine aebaren. Een politieke 

aeschiedenis van Nederland, Nijmegen : 

SUN, 1999. 

In zijn 'Woord vooraf doet Piet de 
Rooy de lezer kond van de hood
schap, dat het verleden van ons 
land gekenmerkt wordt door de 
'cultuur van het kleine gebaar' en 
een ermee verbonden 'vrijwel 
conflictloze sociaal-culturele mo
dernisering van de samenleving' . 
De emoties mogen in de twee eeu
wen die dit hoek hestrijkt meer
malen hoog zijn opgelopen, een 
geschiedschrijving van ons kleine 
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als gevolg dat soms mensen blijven 
zitten totdat het echt niet meer 
gaat en er ten koste van Hkse gou
den handdrukken een oplossing 
moet worden gezocht. 

In plaats van een verontwaar
digd dehat te voeren over dit soort 
incidentele oplossingen en de na
druk te leggen op het geld dat 
daarmee is gemoeid, zouden 
volksvertegenwoordigers hun he
stuurders beter het vuur na aan de 
schenen kunnen leggen over de 
kwaliteit van het personeelsbeleid 
in den brede, met inbegrip van 
aandacht voor normen en waar
den en voor behoorlijke adminis
tratieve procedures en controles. 
Dat is niet gratis. Maar mits volge-

land lijkt toch veroordeeld tot een 
vorm van 'kleinkunst op het draai
podium van de politieke cultuur' 
(7-ro). Een weinig dankhaar ter 
rein voor historische exercities is 
men geneigd te denken, en dit te
meer waar niet de ontwortelende 
dynamiek van de socio-economi
sche t:mtwikkeling, maar het ter
rein van de politieke geschiedenis 
in ogenschouw wordt genomen. 
Exact het gebied dus waar schraal
hans meester lijkt en poldermodel 
en spruitjesgeur geschiedschrij 
ving tot een ondankbaar metier 
lijken te degraderen. De vier bij
dragen aan deze studie maken ech
ter duidelijk, dat de politiek-cul
turele ontwikkelingen grotere 
schokken kenden dan gesugge
reerd. Ook komen economische, 
sociale en andere veranderings
processen aan bod, al geheurt dit 
weinig consistent en is het verschil 

houden, Ievert het uiteindelijk 
meer op dan het kost. In termen 
van efficiency, van werkmotivatie 
en van geloofwaardigheid van het 
openbaar bestuur. Als het dan ver
keerd gaat, hoeven hestuurders 
zichzelf niet te verwijten dat ze 
door desinteresse en nalatigheid 
zelf de voorwaarden voor ontspo
ringen hehhen helpen creeren. Als 
die lessen uit het hoek van Verlaan 
getrokken worden, heeft hij het 
niet vergeefs geschreven. 

MARJANNE SINT 

was van 1995 tot 2000 

gemeentesecretaris van Amsterdam; 

thans secretaris-generaal van het 

ministerie van VRO M 

in aanpak hij de vier auteurs opval
lend groot. Dit laatste heeft onge
twijfeld te maken met de vaagheid 
van de hegrippen 'politieke cul
tuur' en 'politieke geschiedenis', 
maar vooral toch met de vrijheid 
die de schrijvers gelaten is stok
paardjes te berijden. Een samen
hangend 'synthetiserend' histo
risch verhaal zal men in deze stu
die dan ook vergeefs zoeken, al 
verschaffen de vier gepresen
teerde tableaus ongetwijfeld in
zicht in helangwekkende histori
sche ontwikkelingen. 

Tot de meest interessante bijdra
gen behoort de verhandeling van 
de Groningse historicus Remieg 
Aerts over de wording van Neder
landse eenheidsstaat en constitu
tioneel koninkrijk in de periode 
van 1780 tot r848 . Aerts plaatst 
'zijn' tijdvak in het kader van de 
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transformatie van Nederland van 
een oligarchisch-aristocratisch 
bestel naar een nationaal en parle
mentair bestuur. Dit proces, dat 
gepaard gaat met de opkomst van 
een zelfbewuste burgerij, houdt 
naar zijn strekking een democrati
sche ontwikkeling in, zij het dat de 
brede mas sa van het volk eerst veel 
later op het politieke toneel ver
schijnt. Toch zijn het opkomende 
burgerlijke waarden en verhou
dingen die de grondpatronen ves
tigen, waarop linkse liberalen en 
socialisten naderhand hun radicale 
democratische eisen kunnen base
ren. Aerts behandelt daarnaast het 
proces van staats- en natievorming 
en hij gaat in op de internationale 
positie van ons land. Hij maakt ge
bruik van demografische en 
geografische informaties en wijst 
op veranderende sociale verhou
dingen, op de religieuze samen
stelling der bevolking, de op
komst van een publieke opinie en 
op andere zaken die het tijdvak ty
peren. Centraal staat het politieke 
verhaal over de aanloop naar de 
'Franse tijd', de grote gevolgen 
ervan, over de positie van het ko
ningschap en het trauma van de 
Belgische afscheiding van 1 8 3 o _ 

Ofschoon Aerts' verhandeling 
lijdt onder de schetsmatige weer
gave van economische veranderin
gen en verhoudingen, wordt de 
lezer een kaleidoscopisch, maar 
we! degelijk samenhangend beeld 
voorgetoverd van een buitenge
woon gecompliceerde historische 
periode. Aantrekkelijk is boven
dien, dat de auteur zich keert 
tegen een 'finalisme', dat een doel
bewuste hand in de geschiedenis 
ontwaart. 'De' geschiedenis kent 
in retrospectief weliswaar richting 
en doe!, voor de dramatis personae 
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zelf is van een dergelijk perspec
tief over het algemeen geen 
sprake. 

In het verhaal van Henk te Velde, 
die de peri ode van 1 848 tot 1 9 1 7 

beschrijft, doet weinig denken aan 
het kleine gebaar dat onze poli
tieke geschiedenis zou typeren. Te 
Velde, net als Aerts werkzaam aan 
het lnstituut voor Geschiedenis 
van de Rijksuniversiteit Gronin
gen, schetst een dynamisch beeld 
van de grote veranderingen die 
zich vanaf de Thorbeckiaanse era 

in Nederland voltrekken. Niet ai
leen wijzigingen in de politieke 
cultuur ~f het politiek-parlemen
taire krachtenveld krijgen aan
dacht, maar er wordt een veelheid 
aan thema's onder de loep geno
men. Beginpunt vormt de stan
denmaatschappij rond 1 848 met 
haar religieuze dominantie en re
gionalistische politieke verhou
dingen en natuurlijk de schokwer
king die Thorbecke en zijn libera
len hierop uitoefenen. Over een 
breed front worden vervolgens de 
grote historische veranderingen 
geduid, met de periode rond 
187oii88o als 'breekpunt' . 
Schaalvergroting op economisch 
en institutioneel gebied blijkt ver
bonden met de geboorte van de 
moderne politieke partij en met 
een mobilisering van groepen die 
de liberale dominantie verwer
pen, zoals de beweging der calvi
nistische kleine luyden en de (so
cialistische) arbeidersbeweging. In 
afzonderlijke themata komen cul
turele veranderingen, de houding 
tegenover de natuur, de opkomst 
van nieuwe vormen van nationa
lisme en de verhouding tot het 
eigen koloniaal bezit aan de orde. 
Grote nadruk krijgen de kies-

recht- en sociale kwesties, terwijl 
ook de vrouwenbeweging niet aan 
de aandacht ontsnapt. Met de op
komst van sociale bewegingen 
gaat een 'ideologisering' van de 
politiek en een toenemende be
trokkenheid van de pers gepaard. 
Hoewel met deze historische ver
schuivingen de contouren van het 
verzuilingsproces zichtbaar wor
den, blijft dft proces bij Te Velde 
toch opvallend impliciet. 

Hoe fraai in vee! opzichten Te 
Veldes geschiedenis ook moge 
zijn, de thematische aanpak wordt 
toch te weinig gedragen door een 
'verenigend' concept, waardoor 
niet 'de' geschiedenis van een pe
riode, maar veeleer de historien 
van afzonderlijke thematische be
reiken beschreven wordt. Toeval
lig is dit allerminst, gezien Te Vel
des uitval naar een aanpak die 'het 
kapitalisme' als oorzaak ziet van 
arbeidersbeweging en de opkomst 
van charismatische 'volksleiders' _ 
De toverformules zijn schaalver
groting, vernieuwing, politieke 
mobilisering en 'wederzijdse 
doordringing' van staat en maat
schappij. Alleszins belangrijk na
tuurlijk, maar het is de vraag of dit 
volstaat om de eigenlijke dyna
miek van het historische proces te 
duiden . De arbeidersbeweging 
tenslotte is met weinig overtui
ging en betreurenswaardig opper
vlakkig beschreven. 

De peri ode van 19 13 tot 1949, 
van de hand van de Amsterdamse 
historicus Piet de Rooy, verschilt 
opvallend van de aanpak van de 
beide Groningers. Er is minder 
sprake van thematisering en dena
druk ligt veel sterker op een histo
rische chronologie. De 'omtrek
kende' beweging der Groningers, 
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die een fascinerend paneel van his
torische verschuivingen en inter
dependenties oplevert, zal men bij 
De Rooy vergeefs zoeken en het 
wekt verbazing hoe gebrekkig de 
coordinatie tussen de diverse bij
dragen is. Hiermee wil niet ge
zegd zijn dat De Rooys historische 
verhaal van een inferieur gehalte 
zou zijn, al neemt de (rake) obser
vatie en het (goedgekozen) citaat 
te zeer de plaats in van de themati
sche analyse die de kracht van de 
beide Groningers uitmaakt. De 
Rooys 'mars door de geschiedenis' 
is geconcentreerd op de verzuilde 
samenleving van het interbellum 
en signaleert de toenemende twij
fel aan democratische waarden en 
instituties tegen de achtergrond 
van opkomend fascisme en econo
rnische crisis.lnteressant is zijn ty
pering van de 'grate mannen' van 
het inter bellum, zoals de antirevo
lutionaire 'schipper naast God' 
Hendrik Colijn en de katholieke 
kolos C.P.M. Romme. Ook poli
tieke partijen en bewegingen wor
den op een zodanige wijze gefi
leerd, dat de lezer zich zelden zal 
vervelen. 

Valt er in het interbellum, on
clanks werkloosheid, opkomst van 
het fascisme en de drukkende al
macht der zuilen, nog wel iets te 
lachen, de periode van de Tweede 
Wereldoorlog kan slechts gety
peerd worden als een treurmars. 
Natuurlijk is het volstrekt onmo
gelijk in het bestek van amper 
twintig pagina's deze zwarte pe
riode te omvatten. Toch slaagt De 
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Rooy er wel degelijk in het ken
merkende karakter van de oor
logsjaren en de dilemma's voor de 
]eiders der grate politieke bewe
gingen te duiden . Tezelfdertijd 
moet gezegd, dat de analyse ge
concentreerd is op personen, met 
een zekere negatie van vooroor
logse 'structurele' ontwikkelin
gen. Zo wordt wel de schedel van 
de sociaal-democratische vernieu
wer Willem Banninggelicht, maar 
is verzuimd de integratie van de 
vooroorlogse SOAP, zonder welke 
Banning zijn historische rol nooit 
had kunnen vervullen, te analyse
ren. Memorabel is tenslotte De 
Rooys korte beschijving van het 
prille begin van de naoorlogse we
deropbouw, die afgesloten wordt 
door de 'Politionele acties' die in
derdaad een 'lijdensweg', maar 
dan vooral voor de Indonesische 
bevolking, betekenden. 

De Amsterdamse politicoloog 
Herman de Liagre Bohl neemt de 
naoorlogse historische ontwikke
ling ter hand, waarbij opbouw, 
ontwikkeling en latere crisis van 
de verzorgingsstaat centraal staan. 
Afwijk~nd van de overige benade
ringen ontbreekt een eigenlijk 
'plan de campagne', waardoor het 
raden geblazen is naar de aanpak 
van de auteur. Ook opvallend is de 
centrale plaats van economische 
en institutionele ontwikkelingen, 
die nu juist met het terrein om vat
ten van de beloofde politiek-cul
turele sferen. Bohl start zijn ver
haal met het 'keynesiaanse com-

prorms van 1 94S, waarbij orde
ning van de economie centraal 
staat en het zuilensysteem 'sociale 
cohesie' bevordert en de 'onver
mijdelijke modernisering' geleidt. 
Tot in de terminologie is het een 
historie van politieke en economi
sche elites, waarin de notie van 
klassen en klassenverhoudingen 
geheel ontbreekt. Bahls chronolo
gische weergave van de naoor
logse geschiedenis, wordt niet ge
dragen door een duidelijk analy
seschema. Dit geeft het verhaal 
een anecdotisch en verbrokkeld 
karakter, wat overigens tezelfder
tijd betekent dat veel 'brokken' de 
ongeordende revue passeren. Zie 
bijvoorbeeld de kwesties van de 
ontzuiling, de koude oorlog en de 
N AVo, de studentenbeweging, het 
feminisme, het 'multicultura
lisme', de politieke polarisatie 
onder Den Uyl en de opkomst van 
paars. 

In zijn epiloog geeft Bohl hoog 
op van de politieke participatie
graad der Nederlandse burger, de 
openheid van het politieke sys
teem en de unieke schoonheid van 
het poldermodel. Geen woord 
over de crisis van het partijenstel
sel die steeds evidenter aan de dag 
treedt en al helemaal niets over de 
desastreuze gevolgen van het 
triomferende kapitalistische 
marktmechanisme voor maat
schappij en burger. 

HENNY BUITING 

als historicus verbonden aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
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INHOUD 

Derde weg loopt dood 

De ramp van Enschede 
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Derde weg loopt 
dood 

'Stel nu dat het waar is dat volle
dige werkgelegenheid en de (pas
sieve) welvaartsstaat niet meer 
verenigbaar zijn, omdat de belas
tingen en sociale premies die 
nodig zijn om een dergelijke wel
vaartsstaat te fmancieren de werk
gelegenheidsgroei belemmeren. 
Wat te doen?' 

Dit is het centrale argUDlent 
waarop Kees van Kersbergen in 
s&o van juni zijn pleidooi voor de 
derde weg baseert. De gedachte 
dat een sociaal stelsel als het onze 
een te z~are last legt op de econo
mie wordt inderdaad vaak verna
men, ook vanuit de huidige gene
ratie sociaal-democratische partij
leiders in Europa. Onze eigen 
Wim Kok beweerde het nog aan 
de vooravond van het congres van 
I996. Mensen zonder werk wor
den niet meer in de eerste plaats 
als slachtoffers van economische 
mallieur gezien, maar als de ver
oorzakers ervan. 

Het was trouwens een stelling 
die ook in de jaren dertig door 
velen onderschreven werd, vaak 
gepaard met bezorgdheid dat te 
hoge uitkeringen leidden tot 
werkonwilligheid. Het Jordaan
oproer van I 934 ontstond uit pro
test tegen een verlaging van de 
werkloosheidsuitkeringen, die 
toen nodig werd geacht als maat
regel tegen de armoedeval. Oat 
woord was toen nog niet bedacht, 
maar de redenering was dezelfde. 

Maar in die tijd dachten sociaal
democraten daar heel anders over. 
Oat was de reden dat mijn vader 
indertijd als werkloos onderwij
zer lid van de SOAP werd. Die par-

tij zocht de oplossing van de crisis 
aan de vraagzijde van de econo
mie, wat resulteerde in het Plan 
van de Arbeid. In de jaren zeventig 
bleek echter dat met maatregeien 
aan de vraagkant van de economie 
aileen een crisis niet op te lassen 
is. Om zichzelf niet overbodig te 
maken gingen steeds meer econo
men de oplossing zoeken aan de 
aanbodzijde van de economie, 
waarmee ze ook steeds meer 
steun verwierven binnen de 
PvdA. 

Sinds I 996 is de werkgelegen
heid in ons land echter geweldig 
gegroeid, en zelfs zo hard dat in al
lerlei beroepen tekorten op de ar
beidsmarkt zijn ontstaan. Komt 
dat nu, omdat sinds die tijd er 
krachtig in het sociale stelsel is in
gegrepen? Welnee, het komt door 
ontwikkelingen aan de vraagkant 
van de economie. De stijging van 
de aandelenkoersen maakte koop
kracht los, net als de stijging van 
de huizenprijzen. Daardoor kwa
men er meer mensen aan de slag, 
en die gingen ook meer uitgeven. 
Zo ontstond een zichzelf verster
kend proces. 

Waarom dat proces de afgelo
pen jaar ontstaan is, kan eigenlijk 
niemand goed aangeven, laat staan 
hoe een regering zo' n proces kan 
bevorderen. De Japanse regering 
zou dat graag willen weten. De 
huidige economische opbloei past 
in de Kondratieff-cyclus, waarbij 
perioden van voor- en tegenspoed 
elkaar met een frequentie van 
tweemaal per eeuw afwisselen, 
maar ook voor het optreden van 
die cyclus hebben we geen over
tuigende verklaring. In ieder geval 
blijkt ons huidige sociale stelsel 
heel goed te verenigen met die 
economische groei, en daarmee 
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ontvalt de basis aan de derde weg 
zoals Van Kersbergen hem om
schrijft. 

Anders dan hij suggereert, zijn 
ook de electorale effecten geen 
reden om voor de derde weg te 
kiezen. Het is opmerkelijk, dat te
genwoordig in elf van de vijftien 
lidstaten sociaal-democraten re
geringsverantwoordelijkheid dra
gen, maar dat is eerder ondanks 
dan dankzij de derde we g. 

In Duitsland won de SPD de 
laatste bondsdagverkiezingen met 
een programma dat meer dat van 
Lafontaine was dan dat van Schro
der. Dat de s P D nog niet is wegge
vaagd in de peilingen, komt door 
de schade die de c D u heeft opge
lopen door de affaire Kohl, en het 
feit dat aileen de ex-communisti
sche PDS een links altei'natief 
biedt, en niet de Griinen, 

In Groot-Brittannie hood bij de 
verkiezingen voor het burgemees
terschap van Groot-Londen de 
oud-linkser Ken Livingstone wel 
zo'n alternatief. Die werd prompt 
met grote meerderheid verkozen. 
Ik weet te weinig van Frankrijk om 
te kunnen zeggen waar Jospin nu 
precies zijn premierschap aan te 
danken heeft, maar genoeg om te 
weten dat het niet de derde weg 
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was. En voor de Belgische socialis
ten is het mooi dat ze met I 9, 7 
procent in de regering zitten, 
maar een glorieus electoraal resul
taat kun je dat niet noemen. 

ln Nederland heeft de PvdA 
nog steeds niet het electorale ni
veau van voor I 99 I bereikt. Dat 
Kok in 1994 premier werd, kwam 
omdat nog sterker dan de PvdA 
het CDA de redding van de econo
mie zocht in het korten op de uit
keringen. Meer mens en dan ooit 
en daaronder menig PvdA-lid -
stemmen op partijen links van de 
PvdA. Geen wonder dat men pro
beert de partij als vereniging zo 
veel mogelijk buiten de besluit
vorming te houden. 

Erger is misschien nog wel, dat 
vooral mensen met weinig geld 
hun vertrouwen in de politiek zijn 
kwijt geraakt. Doordat de grote 
partijen zich nauwelijks meer van 
elkaar onderscheiden, neemt de 
opkomst bij verkiezingen af, en 
dat vooral in de oude arbeiders
wijken in de grote steden. Daar
mee dreigt een situatie als in Am e
rika, waarin de politiek nog 
slechts gedragen wordt door en 
werls;t voor de rniddenklasse. De 
angst om de hypotheekaftrek aan 
te pakken is hier een duidelijk 

symptoom van. 
De dominantie van de sociaal

democraten op Europees niveau 
blijkt ook geen enkel effect te heb
ben op het beleid. Men gaat door 
het openbaar vervoer en de nuts
bedrijven te benaderen vanuit de 
ideologie van de vrije markt, en 
speelt haasje over bij de verlaging 
van belastingtarieven. 

Daarmee wil ik niet zeggen, dat 
het huidige stelsel van belastin
gen, uitkeringen en zorg als van 
god gegeven moet worden be
schouwd. Er is wel degelijk reden 
tot zorg over het grote aantal 
WAO'ers, maar die zorg zou zich 
in de eerste plaats moeten richten 
op de positie van de mensen die 
ziek van hun werk worden, en niet 
op de druk die de uitkeringen op 
de economie leggen. Het stelsel 
bevat ook veel te veel kleine en 
grote onrechtvaardigheden. 

Sociaal-democraten moeten 
zich erop richten het stelsel recht
vaardiger te maken, en niet in de 
eerste plaats goedkoper. Dan valt 
er in de politiek ook weer wat te 
kiezen. 

PAUL BORDEWIJK 

Oud-wethouder Leiden, thans 

publicist en adviseur 



.aal-
'eau 
leb
!oor 
uts
t de 
, en 

~ing 

dat 
.tin-
van 
be
den 
ntal 
zich 
1ten 
die 

niet 
1 op 
!lsel 
: en 

!ten 
cht-
1 de 
valt 
tt te 

De ramp van 
Enschede 

PEN 

Ins& D van afgelopen juni schreef 
Romke van der Veen twee relati
verende pagina's over het begrip 
risicomaatschappij om ontwikke
lingen in de samenleving mee te 
typeren. Plak dat etiket niet al te 
gemakkelijk op alle heftige onge
lukken die zich voordoen, is zijn 
boodschap. 

Tsja, kun je de vuurwerkramp 
van Enschede aanduiden als een 
gevolg van de risico-maatschappij 
waarin wij leven? De journalisten 
van de Volkskrant hanteerden dat 
begrip misschien wat al te gemak
kelijk; de deskundige professor 
van de Universiteit Twente stelde 
in zijn artikel met verwijzing naar 
een paar definities van wat de 
nieuwe literatuur onder risico's 
verstaat, dat ijdel gebruik aan de 
kaak. 

In het functioneren van de hui
dige maatschappij lijkt echter 
steeds minder plaats voor de des
kundige die het monopolie heeft 
om precies te weten hoe het zit. 
Het kan niet de bedoeling zijn om 
met de analyse van Van der Veen 
de discussie over water met die ri
sico's aan de hand is te sluiten. Wij 
zouden toch nieuwsgierig moeten 
zijn naar toepassingen van de ri
sico-analyse van Giddens en Beck 
op de Nederlandse situatie. AI was 
het maar vanwege het haast onge
merkt sterk gegroeide gebruik 
van de ruimte, de welvaart, en het 
daarmee gepaard gaande ontoe
reikender worden van ons be
stuurlijk instrumentarium. 

Ook bij het Enschedese vuur
werk is er niet zo maar een schurk 
in het stuk aan te wijzen, en net zo 
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min is er een expert te vinden die 
vanuit zijn vakgebied precies kan 
vertellen hoe het met gevaren zit. 

De vorige Nationale Ombuds
man heeft de opdracht gekregen 
een eenduidig antwoord te produ
ceren binnen het oorzaak - gevolg 
denken. Of hem dat zallukken is 
nog de vraag. De praktijk van de 
wanorde in ons ogenschijnlijk zo 
goed georganiseerde Nederland 
zou weleens flink weerbarstig 
kunnen blijken. Zijn rapportage is 
ook van belang voor een verdere 
beoordeling of er in dit geval 
sprake is van risico's in de zin van 
Giddens en Beck. Een gedachten
wisse~g daarover moet je niet te 
snel afkappen met een verwijt van 
onnadenkendheid naar de ene par
tij en een beroep op de zorgvul
dige analyse aan eigen kant. Mis
schien heeft het zijn verdienste als 
uit wat meer invalshoeken het ge
voel van onvrede dat met de ramp 
van Enschede verder gegroeid is, 
nader onder woorden gebracht 
wordt. 

Een van de vele definities van 
een ramp is te vinden in de vraag 
welk deel van de schade door ver
zekeringen wordt gedekt. Het uit 
die hoek afkomstige kansbegrip 
veronderstelt de herhaalbaarheid 
van gebeurtenissen. Wiskundig is 
er evenwel maar zeer ten dele 
greep op het begrip ramp als in 
Enschede te krijgen. Vanuit de za
kenwereld wordt dat duidelijk aan 
de wankele financiele positie van 
Lloyds-verzekeringen te Londen. 

Je zou ook kunnen zeggen: een 
ramp lijkt des te meer tot de risi
comaatschappij te behoren naar
mate er meer deskundigen om de 
tafel moeten om er greep op te 
krijgen. Het kan ook nuttig zijn 
wat er met rampen zo al mis gaat 

met elkaar te vergelijken. Wat 
hebben de vliegtuigrampen in de 
Bijlmermeer en Welschap, de 
watersnoden langs Maas en Rijn te 
maken met het vuurwerk in 
Enschede? Oat lijkt te maken te 
hebben met de complexe ver
deling van verantwoordelijkheden 
over een aantal organisaties. Ieder 
op zich pleegt heel goed te 
werken. Hun werkterrein is wel 
erg verdicht, zowel fysiek als op 
papier. Zo kunnen er allerlei din
gen bij nader inzien uit de hand 
!open die van te voren dee! uit
maken van volgens de regels van 
de kunst dichtgespijkerde bureau
cratieen. Door een ramp wordt er 
tegelijkertijd zoveel beroep op 
alles en iedereen gedaan dat plot
seling niemand meer echt greep 
op de zaak heeft. Oat begint met 
de persoon die volgens de mer
archie formeel voor alles verant
woordelijk zou moeten zijn. Al
lerlei organisaties met hun hebbe
lijkheden en onhebbelijkheden 
moeten tegelijkertijd veranderen 
van 'koud' naar 'warm'. Alleen de 
echte brandweer lijkt voldoende 
ervaring te hebben met die plotse
linge cultuuromslag: van streng 
luisterend naar de hoogste baas als 
er geen brand is, naar een goed sa
menwerkende ploeg wanneer het 
vuur ter plekke gedoofd moet 
worden met of zonder plannen op 
papier. Echter ook zo'n organisatie 
is al gauw machteloos in de sa
menwerking met de lappendeken 
van hulpdiensten met hun be
voegdheden. Wanneer dan ook 
nog het voortraject v;rn de vergun
ningverlening erbij betrokken 
wordt, is Nederlands ineens hele
maal geen transparant bestuurd 
land meer met zijn bestuurslagen 
en daar min of meer op terug te 
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voeren verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Ons bestellijkt op 
vitale momenten aan zijn eigen 
succes te bezwijken. 

Het lijkt rnij niet verstandig 
zoals Van der Veen doet zich weer 
snel terug te trekken binnen de 
veilige grenzen van de 'goede 
regelgeving' en een 'nauwgezette 
implementatie' waarmee men de 
kans op rampen binnen aanvaar
bare grenzen kan houden. Oat lijkt 
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rnij te weinig. 
De (on)gevoeligheid voor plot

seling veranderende omstandig
heden zou je het risico van de hui
dige maatschappij kunnen noe
men. In die zin lijken wij ook het 
nieuwe tijdvak van de post-indus
triele en post-bureaucratische 
maatschappij binnen te treden 
waarin besturen in vitale situaties 
meer kunst dan wetenschap ge
worden is. Het sinds de Indus-

triele Revolutie opgebouwde be
sturingsmodel begint zachtjes te 
kraken en soms te ploffen. Wat 
meer nieuwsgierigheid naar het 
hoe en waarom lijkt mij waar veel 
mensen tegenwoordig recht op 
hebben. 

TON JACOBS 

Waterchemicus te De!ft 
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Heel vee! effect lijkt Lodewijk de Waal niet te hebben, met zijn oekazes 
over de lonen. Het is de vakbeweging al jaren een doorn in het oog dat 
de loonmatiging van de loonslaven niet gedeeld wordt door matiging 
van het management. Begin september, pal nadat De Waal hierover in 
een krantenartikel weer eens zijn gal had gespuwd, werd bekend dat 
Don Shepard (met een jaarsalaris van 3 ,) miljoen de best betaalde 
werknemer van Aegon) opties ter waarde van 16 rniljoen verzilverde. 
In zo'n context gedijt loonrnatiging inderdaad niet best. 

De vakbeweging heeft verschillende strategieen. Eentje is de loon
matiging volhouden, maar daarbij 'solidariteit' van het management 
verlangen. Een andere strategie is meer ingegeven door het Angelsaksi
sche 'if you cannot beat them, join them'. Ook opties voor de gewone 
man, dus. 

Bij beide strategieen heb ik rnijn bedenkingen. In het eerste geval 
omdat ik (in tegenstelling tot Ferd Crone) niet geloof dat loonrnatiging 
werkelijk bestaat. Hoezo, hoor ik meteen de protesten- de loonont
wikkeling alhier is toch vee] matiger dan in de omringende Ianden? 
Welnu, dat klopte tot een paar jaar geleden, maar al enige tijd is de 
loonstijging bij ons hoger dan in bijvoorbeeld Duitsland. Daarvoor is 
een eenvoudige verklaring, die gebaseerd is op de aloude economische 
wetten van vraag en aanbod op markten. De werkloosheid steeg begin 
jaren tachtig in Nederland vee! harder dan in het buitenland. De onder
handelingsmacht van de vakbeweging was daardoor gering. Die bleek 
verstandig en ging niet tegen beter weten in staken voor een verloren 
zaak. Het succes werd in de jaren negentig steeds beter merkbaar. In 
diezelfde periode zeeg de Duitse economie ineen. In Duitsland is de 
werkloosheid nu hoger dan bij ons - en de lonen stijgen er rninder hard 
dan hier. 

In loonmatiging als strategie geloof ik dan ook niet, en om daarbij 
soUdariteit van het management te vragen lijkt mij bij voorbaat kans
loos. Markten doen hun werk, en ik vrees dat de marktverhoudingen op 
dit moment zodanig zijn, dat het aanbod van talentvol management 
minder groot is dan de vraag ernaar. Daarbij komt dat de belangen van 
management in lijn met die van aandeelhouders worden gebracht, 
daarvoor dienen opties. Opties zijn een riskante loonvorm. Soms rio
kelt inderdaad de jackpot. Als echter de beurs weer gaat inzakken (en 
datgaat ie, als de econornische theorie klopt) dan zijn opties zure drui
ven. Immers, de belastingdienst ziet opties gewoon als een belonings
vorm. Wie opties krijgt draagt dus een deel aan partijgenoot Bos af- of 
deoptie uiteindelijk geld waard is of niet. Dit soort risico lijkt rnij voor 
gewone werknemers onaantrekkelijk. Als marginale aanvulling op het 
loon kunnen opties best aardig zijn voor lager personeel, maar als be
langrijk element in de loonstrijd zijn opties misplaatst . Houd het sim
pel: vraag misschien als vakbeweging een dertiende of veertiende 
maand via een winstdelingsregeling, maar richt je verder vooral op 
lonen en investeren in menselijk kapitaal. En doe dat verstandig: geef 
loonvorming de ruimte om tussen deelmarkten te varieren. Solidariteit 
wordt het beste bevochten via scholing en echt niet via verongelijkte 
smeekbedes aan managers. 

- - ------ - --

De 
loonstrijd 

HUGO KEUZENKAMP 

Lid redactieraad s &.o 
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EUROPA OP EEN TWEESPRONG 

De urgentie van 
nauwere 

Om Europa te kunnen ver
enigen, zal de Europese 
Unie hervormd moeten 
worden.' Het uitzicht op 
toetreding tot de Europese 
Unie (Eu) van tien Ianden 
uit Midden- en Oost-Eu
ropa, plus Malta, Cyprus 
en Turkije is aanleiding 
voor een revisie van de Eu
ropese instituties en proce
dures. 2 Die waren daar 
overigens ook vanuit de in
terne dynamiek van de 
Unie aan toe. Binnen het 
kader van de lntergouver
nementele Conferentie 
(IGc) die 14 februari 
jongstleden is gestart, 
moeten de vijftien lidstaten 
bet eens worden over die 

samenwerkin9 

binnen de 

op een bepaald beleidster
rein. 

Flexibiliteit is de para
pluterm voor een reeks van 
strategieen die sterk uit
eenlopen. Er zijn strate
gieen met grate mogelijk
heden, maar ook met ge
varen voor de Europese 
integratie. Welke rechten 
en plichten de lidstaten nog 
wei hebben, en of, en in 
welke mate, de betrokken
heid van de Europese in
stellingen is gewaarborgd, 
verschilt namelijk per stra
tegie. Hetzelfde geldt voor 
de effectiviteit van de di
verse strategieen bij het 
doorbreken van blokkades 
in de besluitvorming en de 
gevolgen die ze kunnen 
hebben voor kernwaarden 

Europese Unie 

MONIKA SIE DHIAN HO 

De uitbreiding van de Europese Unie dreigt, 

wanneer er niets gebeurt, het handelingsvermogen 

van de Europese Unie aan te tasten. Creatieve 

vormen van jlexibele integratie, die recht doen 

aan de diversiteit van de nationale lidtstaten, 

aanpassingen waarvoor 
verdragswijzigingen nodig 
zijn. Volgens plan zullen de 

zijn nodiB om hieraan het hoifd te bieden. 

De momenteel lopende Interaouvernementele 

Coriferentie zal aan de vereiste nieuwe Europese 

jlexibiliteit dfectiever kunnen bijdraaen, dan de 

geruchtmakende voorstellen voor kernaroepen 
buiten de Unie om. 

IGC-onderhandelingen in december 2ooo onder 
Frans voorzitterschap worden afgesloten met een 
Verdrag dat vvijzigingen zal aanbrengen in de be
staande Europese verdragen. Cruciaal doe! van de 
IGC is het handelingsvermogen van de Unie te waar
borgen, ook wanneer zij door de reeks uitbreidin
gen in het komende decennium nog diverser zal 
worden dan zij al is. 

Omgaan met diversiteit is niets nieuws binnen de 
Europese Unie. Door de jaren heen is een scala aan 
strategieen ontvvikkeld om verschillen tussen lid
staten en/of regia's te verminderen, af te kopen, te 
accomoderen, te beheersen of onderdrukken, en zo 
Europese besluitvorming en uitvoering van beleid 
mogelijk te maken. Een van de manieren om diver
siteit tegemoet te komen, staat sinds het Verdrag van 
Maastricht ( 199 2) volop in de belangstelling: de 
notie van flexibiliteit, ofwel de mogelijkheid dat niet 
aile lidstaten dezelfde rechten en plichten kennen 

van het Europese integra
tieproject of voor de belangen van de verschillende 
lidstaten. Het pseudo-precieze, onrustbarende ver
haal van Jeroen Bult in het aprilnummer van dit blad 
doet geen goed aan de discussie over de voor- en 
nadelen van flexibele methoden van integratie, die 
toch allijdt aan conceptuele verwarring en een over
dosis emoties . 3 In zijn artikel vereenzelvigt Bult na
melijk de huidige I G c-onderhandelingen over her
ziening van een aereauleerde vorm van flexibiliteit (de 
in het Verdrag van Amsterdam gemtroduceerde mo
gelijkheid tot 'nauwere samenwerking') met een ex
treme vorm van flexibiliteit die noch in het Verdrag 
noch op de huidige I G c-agenda voorkomt: een ge
sloten kern-Europa. Dit stelt hem in staat de eerste 
variant voor Nederland te ontraden, op basis van een 
aan de laatste vorm ontleend schrikbeeld van domi
nantie door de grote mogendheden in Europa. 

De introductie van de bepalingen inzake 'nau
were samenwerking' in het Verdrag van Amsterdam 
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hield nu juist een constitutionele verankering van 

een aantal spelregels voor flexibiliteit in, die het on
mogelijk maken om op basis van deze artikelen een 
gesloten kern-Europa te vormen. De betreffende 
bepalingen stellen dat lidstaten die nauwer will en sa
menwerken op een bepaald gebied, gebruik kunnen 
maken van de instellingen, procedures en regelin
gen van de Europese verdragen indien zij aan een 
reeks van voorwaarden voldoen . Indien zij deze 
'fair-play' regels in acht nemen, hoeven zij niet Ian
ger te wachten op de lidstaten die niet tot hechtere 
samenwerking bereid of in staat zijn. De formule
ring van de voorwaarden is echter zo stringent dat 
het vraag is of vormen van nauwere samenwerking 
in de praktijk van de grond zullen kunnen komen. 
Zo bestaat er een de facto vetorecht van elke lidstaat 
tegen het gebruik van de regeling voor 'nauwere sa
menwerking'. Oat was de red en achter Kok's krach
tige pleidooi tijdens de top van Helsinki om de her
vorming van het regime voor nauwere samenwer
king aan de agenda van de institutionele I G c toe te 
voegen . In december 1999 was dat nog een eenzame 
oproep. Inrniddels heeft zich evenwel een opmerke
lijke ommezwaai voorgedaan: zowel Duitsland als 
Frankrijk hebben zich duidelijk uitgesproken voor 
een herziening van de artikelen over nauwere 
samenwerking in wat het Verdrag van Nice moet 
worden. 

In dit stuk wordt betoogd dat het handelingsver
mogen van de Unie wordt bedreigd door de grote 
diversiteit die een Unie van 2 5 of meer lidstaten on
vermijdelijk zal kenmerken. Dit is een ontwikkeling 
waar sociaal-democraten zich terecht zorgen over 
maken, maar zij niet aileen. Temidden van de strate
gieen om de potentieel verlammende gevolgen van 
diversiteit te overwinnen, zullen flexibele metho
den van integra tie aan relatiefbelang winnen. Tegen 
die achtergrond moeten de regels voor nauwere sa
menwerking uit het Verdrag van Amsterdam wor
den herzien tijdens de lopende institutionele I G c 
teneinde 'beleidslaboratoria' en 'subsysteem-sa
menwerking' binnen een Unie van 2 5 of meer lidsta
ten mogelijk te maken. Bij die aanpassing moeten 

bepaalde belangrijke spelregels worden gehand
haafd en de solidariteit met die Ianden die wei willen 
maar (nog) niet kunnen meedoen aan de nauwere 
samenwerking worden bevorderd. Een dergelijke 
revisie is te verkiezen hoven de status quo, maar ook 
hoven de geruchtmakende voorstellen voor kern
groepen buiten het kader van de Unie om, die 
recentelijk zijn gedaan door Delors, Giscard 
d'Estaing, Schmidt en Fischer. 

Diversiteit, intearatie en handelinasvermoaen 
van de EU 

'Eenheid in verscheidenheid' luidt het motto van de 
Europese Commissie, refererend aan wat door 
vel en als kenrnerk van het politieke systeem van de 
Europese Unie wordt gezien en gekoesterd: de 
grote diversiteit tussen de lidstaten als gevolg van 
hun eigen culturele, lingu!stische, religieuze, eco
nomische en politieke ontwikkeling. De integratie in 
het kader van de E G I E u laat zich beschrijven als het 
balanceren tussen aan de ene kant respect voor die 
diversiteit, en aan de andere kant de onderkenning 
van de noodzaak tot convergentie tussen Ianden 
wier lot in toenemende mate onderling verbon
denis. 

Convergentie impliceert niet noodzakelijkerwijs 
centralisatie of uniformisering. lntegratie is een 
middel tot een doel en geen doel in zichzelf. Nict 
aile diversiteit is relevant en problematisch voor de 
verwezenlijking van deze doelen. De Europese inte· 
gratie is voortgeschreden terwijl belangrijke ele
menten van de verschillende politiek-bestuurlijke 
culturen van lidstaten behouden zijn gebleven. Ver
schillen tussen de lidstaten worden pas problema
tisch wanneer sprake is van strijdigheid met de fun
damentele principes van de Unie of wanneer ze de 
lidstaat beletten deel te nemen aan de beleidscycli 
van de Unie teneinde de doelen van de Europese 
verdragen te verwezenlijken. Diversiteit verhindert 
in het laatste geval dat de Unie in reactie op interne 
en externe uitdagingen besluiten kan nemen en deze 
behoorlijk kan uitvoeren en handhaven. Grote soci
aal-economische, institutionele of ideologische ver· 

1 . Dit artikel bouwt voort op werk dat 
is verricht samen met Eric Philippart 
voor de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid in het kader van 
het lopende project van de Raad over 
de uitbreiding van de Europese Unie 
naar Midden- en Oost-Europa. 

Richard 't Hart en Bart Tromp voor 
hun opmerkingen bij de tekst. 

Litouwen, Bulgarije, Malta en Turkije. 
Met Turkije zijn nog geen 
toetredingsonderhandelingen geopcnd. 
3. Zie J. Bult, 'Een Europese kopgroep 
is niet in het belang van Nederland', in: 

De auteur dankt Rene Cuperus, 

2. Op de top van Helsinki (december 
1999) is besloten dat de bestaande 
groep van kandidaat-lidstaten 
(Hongarije, Polen, Estland, Slovenie, 
Tsjechie en Cyprus) wordt uitgebreid 
met Roemenie, Slovakije, Letland, 

Socialisme 8<_Democratie, Jaargang 57, nr. 
4, 2ooo, pp. '93-•99· 
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schillen tussen lidstaten kunnen in dat geval de be
sluitvorming over Europees beleid (die in vee I geval
len consensus tussen lidstaten vereist) verlammen. 
Daarnaast kunnen grote verschillen in bestuurlijke 
en juridische cultuur en capaciteit lei den tot een on
bevredigende uitvoering en handhaving van Euro
pees beleid , die immers zwaar leunen op de 

sen marktscheppende en marktcorrigerende be
leidsmaatregelen. Hoewel aile maatregelen gericht 
op negatieve integratie gerangschikt kunnen wor
den onder de marktscheppende maatregelen, kun
nen maatregelen gericht op positieve integratie 
zowel marktscheppend van aard zijn (bijvoorbeeld 
Europese harmonisatie van verschillende nationale 

bestuurlijke en rechterlijke 
apparaten in de lidstaten. 
Warmeer met de komende 
uitbreiding van de Euro
pese Unie de diversiteit van 
de voormalige communis
tische Ianden wordt ge
voegd bij de reeds be
staande grote heterogeni
teit van de huidige lidsta
ten, dreigt onvermogen 
om nieuwe maatschappe
lijke problemen op EU-ni-

Wanneer met de komende uitbreiding 

van de Europese Unie de diversiteit 

van de voormalige communistische 

landen wordt gevoegd bij de reeds 

produktstandaarden ten
einde non-tarifaire barrieres 
voor de handel weg te 
nemen), als marktcorrige
rend (bijvoorbeeld Euro
pese regels ten aanzien van 
de milieuvervuiling en 
werkomstandigheden rond 
een produktieproces). 
Neo-liberalen is het in Eu
ropa vooral te doen om ne
gatieve integratie. Positieve 

bestaande grate heterogeniteit van de 

huidige lidstaten, dreigt onvermogen 

om nieuwe maatschappelijke 

problemen op Eu-niveau op te lassen 

veau op te lossen en een erosie van de afspraken die 
hiertoe al waren gemaakt. 

Onvermogen om het eens te worden over nieuw 
Europees beleid, lijkt op het eerste gezicht vooral 
iets dat sociaal-democraten zorgen moet baren . 
Fritz Scharpf wijst in dit verband op het verschil in 
vermogen tot negatieve respectievelijk positieve in
tegratie binnen de Etiropese Unie. 4 Negatieve inte
gratie heeft be trekking op het wegnemen van bel em
meringen voor het functioneren van een gei:nte
greerd gebied. Positieve integratie betreft de schep

pinB van nieuwe instituties en instrumenten of de 
aanpassing van bestaande instrumenten. Toegepast 
op Europa heeft negatieve integratie betrekking op 
het elimineren van nationale handelsbarrieres (im
porttarieven, kwantitatieve beperkingen, etc.) en 
andere obstakels voor vrije concurrentie op de Eu
ropese interne markt. Positieve integratie (sturing) 
betreft die maatregelen die er op gericht zijn om Eu
ropese instituties en instrumenten te creeren (en zo 
bijvoorbeeld een systeem van economische regule
ring te construeren op Europees niveau) en natio
nale instrumenten te harmoniseren .> Dit onder
scheid is niet voiledig synoniem met het verschil tus-

integratie is aileen accepta
bel voorzover deze marktscheppend van aard is. Met 
de voltooiing van de gemeenschappelijke markt is de 
kous min of meer af. Voor interventionisten is nega
tieve integratie echter zorgwekkend, tenzij deze 
vergezeld gaat van een adequaat politiek vermogen 
op Europees niveau tot marktcorrigerende positieve 
integratie. 

Scharpf herinnert, tegen deze achtergrond, aan 
de asymmetric tussen het supranationale karakter van 
het Europese recht en het intergouvernementele proces 
van Europese beleidsvorming. 6 Tot nu toe is met 
name de negatieve integratie wei gevaren bij de 
supranationale werking van het Europese recht. De 
regels voor het wegnemen van handelsbarrieres en 
het tegengaan van concurrentieverstoringen waren 
al opgenomen in het oorspronkelijke E E G Verdrag. 
De liberalisering kon op basis hiervan worden door
gevoerd, zonder veel politieke aandacht, via het optre
den van de Europese Commissie tegen schending 
van het Verdrag en via beslissingen van het Europese 
Hof van Justitie. Hoe anders staat het gesternte voor 
positieve integratie: deze is cifhankelijk van politieke 

overeenstemming tussen nationale regeringen in de 
Raad van Ministers en in toenemende mate in het 

+·F. Scharpf, Governin9 in Europe: Amsterdam 196_\", hoofdstuk 8. Supranationalism', Yearbook '!f European 
Law, 1, 1982:pp. 2.1"7-306. Effective and Democratic? Oxford: Oxford 

University Press, 1999. 
S· Zie voor het onderscheid tussen 
negatieve en positieve integratie: j. 
Tinbergen, International Economic 
lntenration, tweede herziene druk, 

6. Deze 'dualiteit' is eerder beschreven 
door A. Shonfield en ]. Weiler. Zie A. 
Shonfield, Europe: j ourney to an Unknown 
Destination, Londen: Allen Lane, 1972; 
en J.H .H. Weiler, 'The Community 
System: The Dual Character of 

7· Zie P.j.G. Kapteyn en P. Verloren van 
Themaat, Introduction to the Law '!f the 
European Communities, Third Eclition, 
London: Kluwer Law International 
1998, PP· IJI-2. 
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Europees Parlement. Stuitten onderhandelingen 
tussen de huidige vijftien lidstaten al herhaaldelijk 
op economische belangentegenstellingen en ideolo
gische en institutionele verschillen, als de diversiteit 
drastisch toeneemt als gevolg van de oostelijke uit
breiding, ziet het er inderdaad somber uit voor de 
voorstanders van interventionistische politiek. Op 
nationaal niveau wordt regulering van markten on
dergraven door de processen van mondialisering en 
supranationale negatieve Europese integratie. Op 
Europees niveau belet de diversiteit tussen de lidsta
ten en het intergouvernementele karakter van Euro
pese beleidsvorming de totstandkoming van nieuwe 
regels. 

Kapteyn en Verloren van Themaat stellen in dit 
verband dat de vraag naar een wenselijke Europese 
economische orde kan worden vertaald in de vraag 
naar de wenselijke verhouding tussen de beginselen 
van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Het vrij
heids- en het gelijkheidsbeginsel zijn grotendeels in 
het E G-Verdrag zelf gegarandeerd en kunnen dus in 
het a-politieke proces van negatieve integratie wor
den gerealiseerd: de burger kan zich bijvoorbeeld 
voor de nationale rechter beroepen op rechtstreeks 
werkende voorschriften over gelijke concurrentie
voorwaarden. Het solidariteitsbeginsel moet echter 
worden ingevuld door secundaire wetgeving en is 
daarmee afhankelijk gemaakt van het vee! moeiza
mere proces van positieve integratie: van overeen
stemming tussen de lidstaten met hun diverse belan
gen en uitgangspunten _ 7 Waar er in de huidige Euro
pese orde al een asymmetrie bestaat ten gunste van 
de principes van vrijheid en gelijkheid en ten nadele 
van solidariteit, dreigt die dus nog verscherpt te 
worden door de toetreding van de nieuwe lidstaten, 
de te verwachten toename van de diversiteit en pro
blematischer consensusvorming in de Raad. Een 
deels omwille van solidariteit prijzenswaardige uit
breiding van de Unie zal daarmee de invulling van 
het solidariteitsbeginsel binnen de Unie lastiger 
maken, tenzij de besluitvormingsprocedures van de 
Unie worden hervormd. Dit vooruitzicht is aanlei
ding voor de sociaal-democraat Scharpf om zich het 
hoofd te breken over strategieen om - ondanks de 
verschillen tussen de lidstaten - op Europees niveau 
tot overeenstemming te komen. 8 

Tegenstanders van interventionisme malen min
der om de reconstructie van een politiek vermogen 
op Europees niveau en zijn daarom minder gei'nte
resseerd in het vinden van strategieen om diversiteit 
te 'managen' in het licht van de uitbreiding. Ook 
Bults waarschuwing in dit blad tegen kopgroepen in 
Europa blijkt uiteindelijk vooral ingegeven door wat 
zij zouden kunnen realiseren: een Europees hande
lingsvermogen, of zoals Bult het afschildert 'de 
steeds meer tot een streven an sich verwordende ver
dieping zoals vee! christen- en sociaal-democrati
sche politici uit West-Europa die voorstaan' _9 Af
wijzing van interventionisme is een te respecteren 
standpunt, maar zijn artikel had een stuk korter 
kunnen zijn als hij was begonnen met ideologisch 
kleur te bekennen. Margaret Thatcher hoefde daar
voor slechts een keer in te ademen: 'We have not 
successfully rolled back the frontiers of the state in 
Britain only to see them reimposed at a European 
level with a European superstate exercising a new 
dominance from Brussels_' 10 Waar Thatcher haar 
anti-interventionisme demagogisch kracht bijzette 
met de waanvoorstelling van een dominante Euro
pese superstaat, doet Bult dat met het schrikbeeld 
van gesloten kopgroepen in Europa die worden ge
domineerd door Duitsland en Frankrijk. Waar het 
heiden evenwel om gaat is het voorkomen van ecn 
Europees politiek vermogen tot positieve integratie 
hoedanook. 

Een dergelijke preoccupatie met het korthouden 
van de politiek ten gunste van onbelemmerde mark
ten ontneemt echter het zicht op het feit dat een Eu
ropees politiek vermogen niet aileen noodzakelijki 
voor 'sociaal-democratische' interventies (zoals het 
opleggen van milieu- en arbeidsnormen of het voe
ren van een werkgelegenheidsbeleid) maar ook bij
voorbeeld voor beleid ter bescherming van de in
terne en externe veiligheid. De voltooiing van de in
terne markt in economische zin gaat helaas samen 
met de groei van internationaal georganiseerde cri
minaliteit, waartegen op nationaal niveau aileen niet 
meer adequaat kan worden opgetreden _ Ter garantie 
van de interne veiligheid te streven naar een Euro
pees beleid ten aanzien van justitie en binnenlandse 
zaken kan toch moeilijk een sociaal- of christen-de
mocratische streven naar verdieping an sich worden 

8. Zie F. Scharpf (1999), hoofdstuk 5· 
9· Zie j. Bult (2ooo), p. 199. 
1 o . Geciteerd in D. Dinan, Ever Closer 
Union . An Introduction to European 
lmearation. London: Macmillan, 1999, 
p. 129. 
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genoemd. Dick Benschop heeft zich politiek kwets
baar gemaakt door publiekelijk te verklaren dat hij 
de inspanningen in het kader van de institutionele 
JGC als mislukt beschouwt, indien zij niet uitmon
den in een aanzienlijke vergroting van het hande
lingsvermogen van de Europese Unie. Deze uit
spraak deed hij niet louter als sociaal-democratisch 
politicus, maar vanuit zijn brede verantwoordelijk
heid als Nederlandse staatssecretaris van Buiten
landse Zaken . 

Doorbraak van impasses in de Europese 

besluitvorming 

Ondanks grote verschillen tussen de lidstaten en de 
'lourdeur' van het Europese besluitvormingspro
ces, worden er toch impasses doorbroken en Euro
pese afspraken gemaakt. Deze successen zijn toe te 
schrijven aan een scala van strategieen, dat door de 
jaren heen binnen de EG/Eu is ontwikkeld om met 
diversiteit om te gaan. 1 1 

Belangentegenstellingen en blokkades in de be
sluitvorming kunnen worden voorkomen door di
versiteit tussen lidstaten te verminderen. Sociaal
economische convergentie is nagestreefd via ver
strekking van structurele fondsen aan regio's die te 
kampen hebben met een laag BNP, een hoge werk
loosheid, neergang van hun industrie of landbouw
sector. Via Europese uitwisselingsprogramma's 
leren nationale uitvoerende diensten en rechters van 
elkaars praktijken, waardoor bestuurlijk-juridische 
culturen naar elkaar toegroeien. Daarnaast stijgen 
niet-bindende coordinatie-instrumenten in popula
riteit, bijvoorbeeld op sociaal-econornisch terrein. 
'Benchmarking' van elkaars prestaties, het selecte
ren van 'best practices' en het uitoefenen van 'peer 
pressure', wie heeft het Benschop nog niet horen 
uitleggen. Sommigen interpreteren dit proces als 
nuttige vermindering van diversiteit ter voorberei
ding van wat uiteindelijk bindende besluiten moeten 
worden. Anderen interpreteren het daarentegen als 
alternatief daarvoor. 

Cruciale stappen van de E G IE u zijn mogelijk ge
maakt door cifruil van diversiteit via politieke koe
handel en afkoopgelden. Zo eiste en kreeg de Franse 
president Pompidou een gecentraliseerd fmancie
ringssysteem voor het Gemeenschappelijk Land
bouwbeleid in ruil voor Franse instemrning met de 

Britse toetreding tot de EEG. De prijs die Ierland, 
Griekenland, Portugal en Spanje vroegen voor re
spectievelijk de interne markt en de EMu, was een 
verhoging van de structuurfondsen en de invoering 
van het cohesiefonds. 

Hoewel het een oud gebruik is binnen deE c/ E u 
langdurig naar consensus te zoeken, kan bij het uit
blijven daarvan op steeds meer beleidsterreinen 
terug worden gevallen op gekwalificeerde meerder
heidsbesluitvorming. Minderheden worden in dat 
geval overstemd, hun diversiteit in feite onderdrukt. 

Tijdens de lopende 1 G c wordt er onderhandeld over 
uitbreiding van de toepassing van de gekwalificeerde 
meerderheidsregel in de besluitvorming van de 
Raad. 

Een meer tegemoetkomende strategie ver
trouwt op een lichtere vorm van regulering. Diver
siteit wordt in dit gevalgeaccommodeerd doordat na
tionale regels niet Ianger worden vervangen door 
een enkele gemeenschapsregel. Er wordt gekozen 
voor richtlijnen die veel beleidsruimte overlaten aan 
de lidstaten in plaats van gedetailleerde en uniforme 
verordeningen. Of men wordt het eens over mini
mumeisen, legt aileen een 'gemeenschappelijke 
vloer' in Europa, en staat individuele lidstaten toe 
daarop verdergaande nationale regulering te bou
wen. Dergelijk gebruik van minimumstandaarden, 
wederzijdse erkenning en 'outline' wetgeving heb
ben een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van 
de interne markt. 

Pro-integrationistische lidstaten hebben er soms 
voor gekozen diversiteitsproblemen te omzeilen 

door buiten de verdragen en instituties van de 
EG/EU om (met een beperkt aantallidstaten) 'ou
derwets' intergouvernementeel samen te werken . 
Zo kwamen Frankrijk, Duitsland, Belgie, Neder
land en Luxemburg in 1985 in Schengen overeen 
nauwer sam en te gaan werken ter afschaffing van de 
interne grenzen en invoering van een gemeenschap
pelijke externe grens. 

De potentie van deze strategieen moet zeker niet 
worden onderschat. Na de uitbreiding zullen ze - al 
dan niet gecombineerd - onverminderd van belang 
zijn om Europees beleid mogelijk"te maken. De 
klemmende vraag is echter of zij voldoende veer
kracht zullen bieden, waar de komende uitbrei
dingsronde kwantitatief en kwalitatief van een an-

11 . Zie voor een overzicht en evaluatie 
van deze strategieen: E. Philippart en 
M. Sie Dhian Ho, 'From Uniformity to 

Flexibility. The Management of Diver
sity and its Impact on the EU System of 
Governance', in: G. de Blu-ca and J. 

Scott, Constitutional Change in thew. 
From Uniformity to Flexibility? . Oxford: 
Hart Publishing, 1999, pp. 299· 331. 
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dere orde zal zijn. Daar komt bij dat de grenzen en 

negatieve effecten van een intensief gebruik van de 
bovenstaande strategieen zich duidelijker zullen 
gaan manifesteren. Waar de huidige netto-betalers 
aan de EU hebben aangegeven minder te willen bij
dragen en de belangrijkste ontvangers hun aandeel 
tenminste willen handhaven, is het onwaarschijnlijk 
dat een substantiele fondsenstroom naar de nieuwe 
lidstaten sociaal-economische belangentegenstellin
gen snel zal kunnen verzachten. 

De techniek van 'benchmarking' is inderdaad 
veelbelovend. Waar mogelijke beleidsconllicten 
met nieuwe lidstaten te herleiden zijn tot verschillen 
in capaciteit en fmanciele draagkracht is het echter 
de vraag in welke mate 'peer pressure' tot conver
gentie kan leiden. Het regelmatig afkopen van diver
siteit is omwille van budgettaire krapte eveneens 
geen optie. Op de gevoelige beleidsterreinen van 
justitie en binnenlandse zaken, waar de komende 
jaren belangrijke ontwikkelingen zijn te verwach
ten, zullen de huidige lidstaten weinig bereid zijn tot 
politieke koehandel. A is Ianden niet 'Schengen-rijp' 
worden geacht, zullen zij hun participatie op dit be
leidsterrein niet kunnen afruilen tegen hun compro
misbereidheid op andere fronten. 1 2 Het systema
tisch terugvallen op meerderheidsbesluitvorming, 
terwijl het Europese systeem een beperkte capaci
teit heeft om Ianden die herhaaldelijk worden over
stemd fmancieel te compenseren, zal door de laat
sten als bruut worden ervaren. Spelverruwing in de 
Europese besluitvorming en (gedeeltelijke) non-im
plementatie van besluiten liggen dan in het ver
schiet. Het omzeilen van diversiteit binnen de Unie 
door kopgroepvorming buiten de instituties van de 
E u kan leiden tot parallelle en concurrerende regi
mes, die het bestaande E G IE u -beleid dupliceren en 
uithollen. Nauwere samenwerking buiten deE u om 
lijdt bovendien aan een gebrek aan transparantie, ge
brekkige democratische controle en dominantie 
door de grote lidstaten. Bult doet het voorkomen 
dat de opening van de mogelijkheid tot nauwere sa
menwerking binnen de institutionele kaders van de 
E u leidt tot 'afgebakende gesloten machtsconcen
traties'. Maar die 'afgebakende gesloten machtscon
centraties' waar hij voor waarschuwt bestaan a! lang, 
zij het buiten het institutionele kader van de E u om. 

De introductie van de mogelijkheid tot nauwere sa· 

menwerking binnen de Unie moet er nu juist toe 
leiden dat dergelijke integratie-initiatieven, die een 

fact if life zijn en blijven, voortaan volgens bepaalde 
regels waar aile lidstaten bet over eens zijn, worden in
gevuld. Die regels garanderen juist de openheid van 
de kopgroep voor lidstaten die later toch mee willen 
ofkunnen doen en zij waarborgen via de betrokken
heid van de Europese instuties juist dat er rekening 
wordt gehouden met de belangen van middelgrote 
en kleine lidstaten. 

Beleidslaboratoria en sub-systeem samenwerkinB 
Flexibele integratie, het ontwikkelen van regimes 
waarbinnen · lidstaten verschillende rechten en 
plichten hebben, is eveneens een beproefde strate
gie om tegemoet te komen aan diversiteit. De optic 
van flexibele integratie komt doorgaans naar voren 
wanneer sommige lidstaten urgent willen samen
werken op bepaalde beleidsterreinen - bijvoorbeeld 
op economisch en monetair terrein, op het gebied 
van buitenlands beleid en defensie, of bij de aanpak 
van de georganiseerde misdaad - terwijl andere lid
staten niet in staat dan wei niet bereid zijn om dat te 
doen en bovendien in de positie verkeren om de sa
menwerking binnen deE u te blokkeren. Zulke situ
aties hebben de afgelopen jaren geleid tot de ont
wikkeling van steeds verdergaande flexibele regi
mes binnen en buiten het institionele kader van de 
Unie. Deze werden echter nog steeds als uitzonderin
aen gezien. De introductie van de clausules voor nau
were samenwerking in het Verdrag van Amsterdam 
houdt een constitutionele verankering in van een re
volutionair principe: indien aan bepaalde voorwaar
den is voldaan, kunnen lidstaten die bereid zijn tot 
diepere integratie gebruik maken van de instituties, 
procedures en mechanismen van de Unie om hun sa
menwerking vorm te geven. 1 3 

Deze innovatie is welkom, omdat de Unie het 
zich niet kan veroorloven het integratietempo te 
volgen van de traagste of meest onwillige van straks 
meer dan 25 lidstaten. Nauwere samenwerkingsre
gimes kunnen fungeren als veilige beleidslaborotorio 
voor de EU. Lidstaten die daartoe bereid en in staat 
zijn kunnen experimenteren met nieuw gemeen
schappelijk beleid, dat uiteindelijk van belang kan 

1 2. Zie ]. Monar, Enlargement Related 
Diversi9' in EU justice and Home Affairs: 

te verschijnen werkdocument. eerste en de derde pijler staan 
respectievelijk in Art . 1 1. Verdrag tot 
oprichting van de Europese 
Gemeenschappen (EG) en Art. 40 VEU. 

Challenges, Dimensions and Management 
Instruments. Den Haag: Wetenschappe
lijke Raad voor het Regeringsbeleid, 

1 3. Zie voor de algemene bepalingen 
inzake nauwere samenwerking Art. 43 
en 44 v E u. De specifieke regelingen 
voor nauwere samenwerking in de 
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zijn voor de hele Unie. De andere lidstaten kunnen 
deeerste resultaten afwachten, voordat ze besluiten 
dee! te nemen aan het experiment. Die experimen
ten worden een voor een voorgesteld, betreffen tel
kens slechts een onderdeel van een beleidsterrein, 
de samenstelling van de nauwere samenwerkings
groep is niet noodzakelijkerwijs steeds dezelfde 
voor elk initiatief, en lidstaten die eerst niet mee 
kunnen of will en doen mogen later toetreden tot de 
nauwere samenwerking. De voorstelling van deze 
gang van zaken door Bult als het ontstaan van een ge
sloten kernblok van Ianden, waarbinnen Nederland 
zijn soevereiniteit zou verliezen om historische en 
culturele banden met bepaalde Ianden te onderhou
den, lijkt absurd. Het ontneemt bovendien het zicht 
op het feit dat datgene waar hij voor waarschuwt 
eerder dreigt te gebeuren buiten de kaders van de Unie 

om. Lidstaten nemen namelijk a! lang die vrijheid tot 
experimenteren en zullen dat ook blijven doen, als 
het niet binnen de Unie kan dan maar erbuiten. 
Niets ligt de pro-integrationistische lidstaten in de 
weg om via de bovenbeschreven omzeilingsstrate
gieen kopgroepen te vormen. De belangrijkste 
succesvolle beleidslaboratoria - het Europese Mo
netaire Systeem en Schengen - zijn buiten de instel
lingen van de E G IE u om opgezet. Kerngroepen zijn 
er dus allang en zullen zich blijven manifesteren. De 
vraag is dus niet: wil Nederland wei of geen kern
groepen. De vraag is: onder welke condities zullen 
zij zich voordoen. Vanwege de nadelen van om
zeilingsstrategieen, met name voor kleine en rnid
delgrote lidstaten als Nederland, verdient het de 
voorkeur pro-integrationistische Ianden in de toe
komst de mogelijkheid te bieden verder beleid te 
ontwikkelen binnen het institutionele kader van de 
Unie, volaens de resels van de Unie. In die zin moet de 
'innovatie' van het Verdrag van Amsterdam vooral 
gezien worden als een 'disciplinering' van de experi
menteringsdrift van pro-integrationistische lidsta
ten. In Amsterdam zijn de vijftien het erover eens 
geworden aan welke regels een 'veilig' beleidslabo
ratium moet voldoen. 

Na de uitbreiding zal er bovendien behoefte ont
staan aan sub-systeemsamenwerkins . In een pan-euro
pese Unie zullen sommige integratie-initiatieven ai
leen aantrekkelijk zijn voor bepaalde regia's en/of 
groepen Ianden die specifieke kenmerken gemeen 
hebben. Harmonisatie die functioned is voor vee! 

van de huidige lidstaten (bijvoorbeeld strenge regels 
ten aanzien van watermanagement in dichtbevolkte 
gebieden) is onnodig en disfunctioneel voor som
rnige nieuwe lidstaten (vanwege hun !age bevol
kingsdichtheid en de te hoge kosten van een der
gelijk regime). De toetreding van de Midden- en 
Oost-Europese Ianden mag er niet toe leiden dat de 
huidige lidstaten niet Ianger de voordelen kunnen 
oogsten van een institutionele structuur waaraan zij 
decennia lang hebben gebouwd. Ze moeten niet ge
dwongen worden nieuwe structuren op te zetten om 
de doelen van de Europese Verdragen verder te re
aliseren. Tegelijkertijd moeten nieuwe lidstaten niet 
worden verplicht tot participatie in de uitbouw van 
somrnige regimes, die voor hen disfunctioneel en 
onbetaalbaar zijn, gezien hun fase van sociaal-econo
mische ontwikkeling. Zo bezien vormt de mogelijk
heid tot nauwere samenwerking een nieuwe vorm 
van subsidiariteit, door sommige auteurs wei 'gedif
ferentieerde subsidiariteit' genoemd. 1 4 Het subsi
diariteitsbeginsel behelst dat de Gemeenschap ( op 
gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegd
heid vall en) slechts optreedt indien en voorzover de 
doelstellingen van het optreden niet voldoende door 
de lidstaten zelf kurmen worden verwezenlijkt en 
vanwege de omvang of de gevolgen ervan beter door 
de Gemeenschap kunnen worden gerealiseerd. 1 5 Bij 
de toepassing van dit beginsel lijkt differentiatie 
vooralsnog niet aan de orde: of het is nuttig voor 
allen om iets via de Gemeenschap te verwezenlij
ken, of het is voor allen beter dit nationaal te doen. 
In een pan-europese Unie kan het echter voorko
men dat het voor bepaalde Ianden (die een gemeen
schappelijke problematiek kennen) beter is om via 
regionale samenwerking bepaalde doe! en te realise
reo, terwijl nationale regulering voor andere lidsta
ten volstaat. 

Terushoudendheid, waakzaamheid en solidariteit 

Naast mogelijkheden brengt nauwere samenwer
king binnen de Unie gevaren met zich mee. Gedu
rende de Intergouvernementele Conferentie van 
I 996- I 997 werd het principe van nauwere samen
werking bepleit op basis van uiteenlopende agen
da's. Bult heeft gelijk dat sommige lidstaten de rege
lingen in het Verdrag van Amsterdam nog steeds 
zouden kunnen zien als een manier om een 'harde 
kern' te vormen binnen de Unie, en veilig te stellen 

'4· H. Bribosia, 'De Ia subsidiarite a Ia 
cooperation renforcee' , in : Y. Lejeune 

(red.) , Le Traite d'Amsterdam: Espoirs et 
deceptions. Brussels: Bruylant, 1998 . 

15. Zie artikel5 EG . 
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dat de welvarende lidstaten niet voor de integratie 
van de andere hoeven te betalen. Een verborgen 
agenda te koesteren betekent evenwel niet dat nau
were samenwerking zich ook leent voor de verwe
zenlijking daarvan. De strikte regels zoals overeen
gekomen in het Verdrag van Amsterdam en terug
houdendheid, waakzaamheid en solidariteit bij de 
toepassing ervan kunnen dat voorkomen. 

Die terughoudendheid zit 'min het 'ultimum re
medium ' -karakter van nauwere samenwerking. In 
het Verdrag is vastgelegd dat nauwere samenwer
king aileen 'in laatste instantie' kan worden ge
bruikt, wanneer de doelstellingen van de verdragen 
niet kunnen worden verwezenlijkt door toepassing 
van de normale procedures . I 6 Waakzaamheid is ge
boden ter behoud van kernelementen van de be
proefde communautaire methode. I 7 Het is aan de 
Europese Commissie zoveel mogelijk haar onpartij
digheid te behouden en duidelijk te maken dat ze 
geen partij kiest voor een bepaalde groep lidstaten 
tegen een andere door een voorstel tot nauwere sa
menwerking te doen of te steunen. Openheid van de 
kopgroep voor lidstaten die eerst niet maar later wel 
kunnen of willen samenwerken is gegarandeerd in 
het verdrag. Indien zij de genomen besluiten aan
vaarden, kunnen zij te allen tijde partij worden bij 
de samenwerking. I 8 Lidstaten die niet meedoen aan 
de nauwere samenwerking kunnen wel gewoon 
deelnemen aan de beraadslagingen in de Raad. Zij 
nemen aileen geen deel aan de besluitvorming over 
die nauwere samenwerking. Een dergelijke plaats 
aan de tafel is bij kopgroepen buiten het institutio
nele kader van de Unie allerminst gewaarborgd. 
Overbruggingsmechanismen kunnen een extra ga
rantie vormen tegen de ontwikkeling van een harde 
kern of 'club van egolstische rijke Ianden', door de 
niet-deelnemers te helpen in een later stadium toe 
te treden tot het nauwere samenwerkingsinitiatief. 
Het feit dat een verwijzing naar dergelijke hulpin
strumenten ontbreekt in de regelingen voor nau
were samenwerking in het Verdrag van Amsterdam 
is echter een indicatie dat Ianden die in eerste instan-

tie niet mee kunnen integreren op zichzelf zijn 
aangewezen. Oat laat onverlet dat tot solidariteits· 
mechanismen kan worden besloten in de onder· 
handelingen over een concreet voorstel tot nauwere 
samenwerking. Overigens zal nauwere samenwer· 
king niet zelden meer een kwestie van gelijkgezind· 
heid zijn dan van draagkracht. En indien er wei 
sprake is van kostbaar beleid (bijvoorbeeld in het ho· 
vengenoemde geval van watermanagement), zal het 
minder draagkrachtige lidstaten in somrnige geval· 
len goed uitkomen niet meteen aan de ontwikkeling 
te hoeven meedoen. Het gevaar van uitsluiting van 
de minder draagkrachtige lidstaten is dus een be. 
langrijk punt van zorg, maar moet ook weer niet 
worden overdreven. 

De noodzaak van revisie 
Mogelijkheden en gevaren afwegend komen drie 
punten naar voren. Ten eerste zijn de beperkingen 
die aan pro-integrationistische Ianden worden opge· 
legd erg groot. Het verdragsregime is duidelijk uit· 
gevallen in het voordeel van de voorstanders van de 
status quo. Ten tweede lijkt het huidige systeem een 
nieuwe 'self-help' -filosofie te impliceren, door niet 
in solidariteitsmechanismen te voorzien bij nauwere 
samenwerkingsinitiatieven. Ten derde is nauwere 
samenwerking uitgesloten van de tweede pijler, ter· 
wijl dit instrument nuttig zou kunnen zijn op het ge· 
hied van het veiligheids- en defensiebeleid. I 9 Hier· 
uit vloeit een agenda voort voor de revisie in Nice: 
maak het systeem minder kwetsbaar voor blokka· 
des, zorg voor overbruggingsmechanismen naar de 
lidstaten die (nog) niet in staat zijn tot verdergaande 
integratie en verbreed de reikwijdte van het re· 
gime. 20 

De kwetsbaarheid voor blokkades wordt voor~ 
veroorzaakt door het de facto vetorecht van elke lid· 
staat tegen het gebruik van nauwere samenwerking. 
De mogelijkheid dat een lidstaat een unaniem be· 
sluit vraagt van de Raad in de samenstelling van 
Staatshoofden en Regeringsleiders, wanneer hij zich 
verzet tegen een gekwalificeerd meerderheidsbe· 

I6. Zie artikel43 lid I sub c VEU. 

I 7· Voor een beschrijving van de prin
cipes en technieken van de commu
nautaire methode, zie Y. Devuyst, 'The 
Community-Method after Amsterdam', 
in: Journal '![ Common Market Studies, 
Vol. 37, No. I , pp. I09-I2o. 

I8. Zie artikel43 lid I sub g VEU . 

I 9 In het Verdrag van Amsterdam zijn 
ten aanzien van de tweede pijler geen 

bepalingen opgenomen over nauwere 
samenwerking. Wel bestaat de moge
lijkheid tot constructieve onthoucling: 
een lidstaat kan zich onthouden van 
stemming zonder dat dit het aannemen 
van besluiten belet. De betrokken lid
staat is niet verplicht het besluit toe te 
passen, maar aanvaardt wel dat het 
besluit de Unie bindt. Zie artikel 2 3 
VEU. 

2 o Zie voor een gedetailleerde uitwer· 
king van deze voorstellen tot her
vorming: E. Philippart en M. Sie 
Dhian Ho, The Pros and Cons '![ 'Closer 
Cooperation' within the EU. Araumentation 
and recommendations. Den Haag: 2ooo 

Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, Working Documents 
I04. 
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sluit van de Raad over het toelaten van een nauwere 
samenwerking, zou moeten worden afgeschaft. 21 

Het hoofdargument ter rechtvaardiging van deze 
mogelijkheid refereerde aan de noodzaak om legi
tieme nationale belangen te beschermen . De bel an
gen van de niet-deelnemende Ianden worden echter 
al beschermd door verscrullende andere kenmerken 
van het systeem. In deze context is het waarscrujnlijk 
dat het veto gebruikt zal worden om de toelating van 
nauwere samenwerking te koppelen aan kwesties 
die niets te maken hebben met het onderhavige nau
were samenwerkingsinitiatief. Een activering van 
nauwere samenwerking via gekwalificeerde meer
derheid is geen garantie tegen deze praktijken, maar 
zou het systeem wel operationeler maken. 

Een tweede belangrijke stap is de herziening van 
het minimum benodigde aantal lidstaten voor het 
toelaten van de nauwere samenwerking. Het Ver
drag stelt nu dat tenminste een meerderheid van de 
lidstaten aan een nauwere samenwerking moet deel
nemen. Met de uitbreiding van vijftien naar 25 of 
meer lidstaten groeit dit minimum mee van acht lid
staten tot dertien of meer gelijkgezinden . Een der
gelijke drempel dreigt te hoog te worden om regio
nale, sub-systeemsamenwerking binnen de Unie te 
kunnen herbergen . 

Als tegemoetkoming aan de tegenstanders van 
een versoepeling van het regime voor nauwere sa
menwerking zou een algemeen commitment kunnen 
worden opgenomen tot ondersteuning van de lidsta
ten die wei mee will en maar (nog) niet mee kunnen 
integreren. 'Self-help' wordt dan niet uitgesloten, 
maar zou niet (indirect) gepresenteerd worden als 
de enig mogelijke inloopstrategie. Een dergelijke 
handreiking is wei onderwerp van onderhandeling 
geweest tijdens de vorige I G c, maar uiteindelijk niet 
opgenomen in het Verdrag van Amsterdam. 

Tenslotte zou nauwere samenwerking mogelijk 
moeten worden gemaakt voor de tweede pijler. De 
Unie heeft een alternatief nodig voor de proliferatie 
van ad hoc nauwere samenwerkingsverbanden bui
ten het Verdrag die ten koste gaat van de structuren 
van de tweede pijler. 

De urnentie van revisie in Nice 
Een effectief systeem voor nauwere samenwerking 
binnen het institutionele raamwerk van de Unie is 
geen panacee voor de spanning tussen diversiteit en 
integratie. Tezamen met andere institutionele her
vormingen als uitbreiding van de meerderheidsbe
sluitvorming, zou het echter wei een bijdrage kun
nen leveren aan de opvang van centrifugale ten
densen in een uitgebreide Unie. Vooraanstaande 
(voormalige) politici als Jacques Delors, Helmut 
Schmidt, Valery Giscard d'Estaing en Joschka Fi
scher hebben al voorproefjes gegeven van die centri
fugate krachten met voorstellen die neerkomen op 
een nieuw verdrag tussen oude lidstaten buiten het 
Unie-kader om. Voor de kandidaatlidstaten uit Mid
den- en Oost-Europa zou het toetredingsproces tot 
de Unie daarmee uitdraaien op een jarenlange sprint 
om de trein te halen, om vervolgens uitl1ijgend op 
het balkan te noteren dat de locomotief is afgekop
peld . Om een dergelijke politiek welliaast onvoor
stelbare desillusie te voorkomen isherziening van de 
regeling voor nauwere samenwerking binnen de 
Unie geboden. Het huidige 'format' van verdrags
wijzigingen via I G c's is echter niet erg geschikt voor 
radicale veranderingen en de multiplicatie van I G c's 
tot een semi-permanent proces leidt tot uitstelge
drag rond moeilijke beslissingen. Sommigen spre
ken a! van nog weer een I G c na het Verdrag van 
Nice, met aile mogelijke interferentie met het toe
tredingsproces van dien . Ander en wachten impliciet 
op een verlamming van het politieke systeem van de 
Unie, die de noodzakelijke impuls zou moeten leve
ren voor een uiteindelijke doorbraak in de richting 
van sterkere Europese instituties. Uitstel van her
vorming en inzetten op 'creatieve destructie' zijn 
evenwel kostbare en riskante strategieen in een tijd 
waarin de Unie voor grate uitdagingen staat. In Nice 
is daarom een ambitieuze revisie van de instituties 
geboden. 

MONIKA SIE DHIAN HO 

Als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de 
Wetenschappelijke Raad voor het Reaerinasbeleid 

21 Het gaat hier om de 'noodrem
procedure' die in het Verdrag is voor
zien. Op basis hiervan kan elke lidstaat 
zich op 'belangrijke, nader genoemde, 
redenen van nationaal beleid' beroepen. 
In zo'n geval vindt stemming over het 
toelaten van een nauwere samenwer-

king niet plaats (normaal wordt een 
besluit tot het toelaten van een nauwere 
samenwerking met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen genomen). 
Om de nauwere samenwerking door 

om de zaak voor te leggen aan de Raad 
in zijn samenstelling van Staatshoofden 
en Regeringsleiders, die daarop met 
unanirrtiteit client te beslissen. Zie 
artikel I I lid 2 E G en artikel 40 lid 2 

VEU voor de noodremprocedure in 
respectievelijk de eerste en derde pijler. 

te kunnen zetten, moet de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid besluiten 

39S 
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EUROPA OP EEN TWEESPRONG 

Europese 
dilemma's 

De naoorlogse Europese 
samenwerking is historisch 
gezien een wonder 1

• Het 
doel was Europa terug te 
brengen op het pad van re
delijkheid en samenwer
king, nadat in datzelfde Eu
ropa die weg van de Ver
lichting als een filosofische 
dwaling was gebrand
merkt, met buitengewoon 
bloedige gevolgen. Nu is 
het Alle Menschen werden 

Bruder van Schiller en Beet

AD OELE 

zich nauwer verbonden in 
een monetaire unie met 
een Europese Centrale 
Bank en de euro als ge· 
meenschappelijke munt. Er 
wordt serieus gesproken 
over uitbreiding van de 
Unie tot 3 o lidstaten door 
het opnemen van Midden· 
europese Ianden, de Balti
sche Staten, Malta en Cy
prus. 

Europa aaat onvermijdelijk op een tweesprona cif. 
Er dient if een meer aeprononceerde 

communautaire richtina te worden inaeslaaen if 
er moet aekozen worden voor een 'duaal Europa'. 

De auteur vreest evenwel dat een mistiae 

interaouvernementele tussenvorm de meest 

waarschijnlijke uitkomst zal zijn. Dat zal op 

termijn junest zijn voor de democratie en het 

aezaa van Europa. Per sal do was het resul-

hoven de lofzang op Europa. Het succes van de Eu
ropese integratie is niet of niet in de eerste plaats te 
danken aan de wederopleving van het klassieke ge
dachtegoed van de Verlichting en de daarmee sa
menhangende maakbaarheid van staatkundige con
structies. Die integratie kreeg op een andere manier 
gestalte. De geneesheren van het door oorlog ver
ziekte Europa kozen, na de mislukking van het plan 
voor een bundeling van politieke belangen in een de
fensiegemeenschap in I 9 .s-4., voor een stapsgewijze 
en pragmatische aanpak. Jean Monnet beschreef die 
aanpak als volgt: 'L'Europe ne se fera pas d'un coup, 
ni dans une construction d' ensemble; elle se fera par 
des realisations concretes creant d' abord une salida
rite de fait ' . 

Oit recept voor een stapsgewijze integratie heeft 
gewerkt. Het began met een verdrag voor een ge
meenschappelijke markt voor kolen en staal met 6 

lidstaten en is nu gevorderd tot een Europese Unie 
van vijftien lidstaten met een vrije gemeenschappe
lijke markt en een bovennationaal beleid voor han
del en economie. De meeste stappen in dit proces 
baden een gerede kans op wederzijds voordeel voor 
de nationale staten. Er werden win-win-situaties ge
creeerd, waarvoor steeds een stukje nationale soe
vereiniteit werd opgegeven. Oat ging niet zonder 
slag of stoat. Perioden van weinig of geen voortgang 
werden afgewisseld door perioden van versnelde in
tegratie. lnmiddels hebben I I van de Is lidstaten 

taat van die pragmatisch en 
stapsgewijs ondernomen integratie een grate voor· 
uitgang. Het schiep letterlijk en figuurlijk ruimte 
voor een voortgaande economische ontplooiing. 
Daar bleef het niet bij . Het bracht ook de verschil
lende nationale politieke culturen bij elkaar op de 
gemeenschappelijke noemer van democratic en 
rechtsstaat. Bestuurders van de diverse Ianden leer· 
den elkaar kennen en waarderen. Zo ontstond ereen 
voedingsbodem voor het geloof in de mogelijkheden 
van verdere vooruitgang. Dit succesverhaal van de 
combinatie van ouderwets vooruitgangsgeloof met 
postrnodern pragmatisme werd zo nu en dan ver· 
stoord door stagnatie en onbehagen over het bureau
cratische Brussel. De ironie van de geschiedenis wil 
dat dit stapsgewijze en niet geforceerde groeiproces 
op de grenzen van haar mogelijkheden stuit, juist op 
het moment dat, conform de momenteel heersende 
postrnoderne denktrant, weinig geloof gehecht 
wordt aan het nut en de potentie van grote politieke 
interventies. 

Voorlopers en achterblijvers 

Als gevolg van de samenwerking van de elf eurolan
den (met Griekenland straks I 2) in de Economische 
en Monetaire Unie is Europa een dubbelleven gaan 
lei den. Er is nu sprake van twee snelheden, die nade 
uitbreiding nog markanter uiteen zullen gaan I open. 
Oit tweeslachtige resultaat van het integratieproces 
zal de verdere voortgang niet vergemakkelijken. 
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Tot nu toe kan verdergaande samenwerking van een 

beperkt aantallidstaten worden geblokkeerd door 
een veto van een lidstaat en geldt de voorwaarde van 
de deelneming van minstens de helft van het totale 
aantallidstaten. Die voorwaarden wil men nu ver
soepelen door het recht van veto tegen deze nau
were samenwerking af te schaffen en af te spreken 
dat de nauwere samenwerking met minder dan het 
totale aantallidstaten mag worden voortgezet, mits 
daaraan wordt deelgenomen door tenminste de 
helft van de nu bij de Unie betrokken lidstaten. 
Voorts wil men verbetering brengen in de besluit
vorming, die nu al mank gaat aan ingewikkeldheid 
en ondoorzichtigheid. Dat wordt niet voldoende 
verholpen met een verdere uitbreiding van de (nu 
nog bescheiden) invloed van het Europees Parle
ment. Daarvoor zijn meer ingrijpende institutionele 
hervormingen nodig in de positie van de Europese 
Commissie en haar relatie met de Europese Raad 
van Ministers. Dan is er nog het probleem van de 
niet geringe lasten van de economische inschakeling 
van de tien tot vijftien kandidaat-leden. Met name 
de Duitse regering vraagt zich af of de Europese 
Unie zoals die nu reilt en zeilt in staat zal zijn om de 
daarvoor benodigde beslissingen te nemen en te fi
nancieren, zodanig dat Duitsland niet het leeuwen
deel van die lasten zal moeten dragen. Hierbij is ook 
de gemeenschappelijke buitenlandse politiek in het 
geding. De uitbreiding vergt namelijk een duidelijk 
en constructiefbeleid jegens Rusland en de vraag is 
of de Unie daarvoor nu de nodige mogelijkheden 
heeft. Het sterk econornisch getinte integratiepro
ces heeft een meer profijtgerichte dan plichtbe
wuste samenwerkingscultuur doen ontstaan. 2 

Een stem voor en meer ingrijpende integratie 
Voorde Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Jo
schka Fischer, zijn de te verwachten gevolgen van de 
uitbreiding en de huidige stroperige besluitvorming 
aanleiding geweest om een voorzichtig pleidooi te 
houden voor een meer radicale hervorming van de 
Europese instituties. Hij deed dit nadrukkelijk op 
persoonlijke titel. Fischer vindt de tijd gekomen om 
nate denken over een meer daadkrachtige Europese 

federatie van kernlanden in het Westen die de 
zwaardere wagen van de uitgebreide Unie zou kun
nen helpen trekken. Daarmee trad hij in het voet
spoor van Jean Monnet, die heel bewust een Euro
pese federatie als eindpunt zag van zijn pragmatische 
aanpak. Die federatie zou het meest geeigende mid
del zijn om meer doorzichtigheid en kwaliteit van de 
democratie in het Europese bestuur te realiseren. Of 
dat zou moeten gebeuren door opwaardering van de 
Europese Commissie tot een federale regering dan 
wei door uit te gaan van de Europese Raad als basis 
voor federaal bestuur, liet de Duitse minister van 
Buitenlandse Zaken in het midden. (Kort geleden 
koos hij, naar verluid, toch maar voor de Comrnis
sie) Vast stond voor hem, dat de democratische ver
tegenwoordiging moest bestaan uit een twee
kamer-systeem, waarvan er een plaats zou moeten 
bieden aan gekozen afgevaardigden, die tegelijker
tijd ook !eden van de nationale parlementen zijn; 
vertegenwoordigers dus met een dubhe! mandaat. 
De andere kamer zou als senaat moeten functione
ren, waarvan de senatoren ofwel indirect vanuit de 
organen van een lidstaat worden gekozen ofwel di
rect, maar dan ook namens de lidstaten. Fischer's 
nog enigszins vrijblijvende suggesties hebben uiter
aard veel aandacht getrokken. Interessant was de re
actie in Frankrijk. Daar is men gespitst op een meer 
onafhankelijk en doortastend Europees veiligheids
en defensiebeleid. Fransen hebben een door de rege
ringen van de lidstaten aangestuurd directoraat voor 
dat externe beleid naast de Europese Commissie 
voor ogen. Dat zou het belang van de nationale rege
ringen, en in het bijzonder die van de grotere Ian
den, als basis voor de verdergaande politieke inte
gratie bevestigen en de supranationale Europese 
Commissie op haar plaats houden binnen het econo
misch-politieke kader. De Franse minister van Bui
tenlandse Zaken Hubert Vedrine vond de suggesties 
in het betoog van zijn Duitse collega interessant. 
Zijn onderminister voor Europese Zaken, Pierre 
Moscovici, vond ze zelfs verhelderend en stimule
rend. Beiden echter vonden het te vroeg om nu al de 
discussie aan te gaan over een algehele herziening 
van het Verdrag van Amsterdam en de daarin vastge-

1. Mijn dank gaat uit naar de heer 
E.P. Wellenstein voor zijn zeer 
waardevolle bijdrage aan de 
totstandkoming van dit artikel. 
2. Overigens is dat overheersende 
materialistische aspect voor 

nationalistische conservatieven zowel 
als voor linkse non-conformisten een 
bedreiging voor culturele eigenheid en 
sociale cohesie. Met de voorbereiding 
van een handvest voor de grondrechten 
van de Europese burger probeert men 
deze kritiek de wind uit de zeilen te 

nemen. In dit hand vest is echter geen 
plaats voor bestuurlijke vormgeving die 
nodig is om de wei erg indirecte 
besluitvormingsprocessen om te buigen 
richting directe democratie. Het wordt 
geen Europese grondwet. 
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legde institutionele voorzieningen. Er zijn op de ko
mende lntergouvernementele Conferentie ( 1 G c) te 
Nice dringender zaken af te handelen. Het Franse 
voorzitterschap aan het eind van het jaar 2ooo client 
te worden afgesloten met voor de komende bestuur
spraktijk minirnaal noodzakelijke afspraken over de 
verbetering van de besluitvorming en de democratie 
binnen de bestaande instituties. Oat zal reeds moei
lijk genoeg zijn. 

De actuele voorstellen voor de top in Nice eind 
van dit jaar betreffen met name de verbetering van 
de besluitvorming. Onder andere door in de Euro
pese Ministerraad als regel en niet bij uitzondering 
bij meerderheid te beslissen en door een aanpassing 
van de verhouding tussen het gewicht van de stem en 
de grootte van een lidstaat. Verder bevat de agenda 
voor het komende najaar: de omvang van de Euro
pese Commissie en het Europees Parlement, als
mede de verdere uitbreiding van de bevoegdheden 
van dat parlement. Voor deze verbeteringen zijn 
verdragsaanpassingen nodig om de Unie na toetre
ding van acht of meer nieuwe lidstaten niet te Iaten 
vastlopen in onmogelijk lange besluitvormingspro
cedures . Men wil ook meer dan tot nu toe rekening 
houden met de grotere dynamiek van de monetaire 
samenwerking in de eurolanden, die noopt tot aan
vullende verplichtingen van de eurolanden op het 
fiscale en sociale vlak. 

Daarmee staat het Europa van de twee snelheden 
nog niet voor de tweesprong. Die komt wei in zicht. 
Daarom is het, ondanks het belang van op korte ter
mijn te nemen hobbels, de moeite waard zich te bui
gen over de moeilijke keuzes die in de komende 
jaren moeten worden gemaakt en over de vraag wat 
in het bijzonder voor ons land de beste weg zou zijn. 
We mogen Fischer dankbaar zijn dat hij ons met de 
neus op de irnplicaties van het Europese dubbelleven 
heeft gedrukt. 

Dilemma's 

De moeilijkheidsgraad van de in het Europese beleid 
te nemen beslissingen laat zich aflezen aan de voor
lopige standpunten van de Nederlandse regering 
over de agenda van de IGC te Nice.3 Een belangrijk 
agenda punt is de besluitvorming met een gekwalifi
ceerde meerderheid. Onze regering is daar niet kin-

derachtig in. Zij vindt (evenals de Europese Com
missie) dater in de toekomst als regel met gekwali
ficeerde meerderheid moet worden beslist. Die 
meerderheid moet dan wei zodanig zijn dat er ook 
een te berekenen meerderheid van het inwonertal 
van de lidstaten aan verbonden is. Oat heeft als con
sequentie dat Ianden met een groter demografisch 
gewicht een zwaardere stem moeten krijgen. Die 
herweging zal stellig problemen oproepen . Zo zal 
ons land vooralsnog een wat zwaardere stem willen 
hebben dan bijvoorbeeld Belgie. Interessant zijn de 
door onze regering gewenste uitzonderingen op de 
regel van de gekwalificeerde meerderheid . Ze be
treffen maatregelen op het vlak van politie en straf
zaken, de rechten van onderdanen van de lidstaten 
bij verkiezingen voor het Europees Parlement en de 
gemeenteraden, het belastingstelsel, het vrije ver
keer van personen met gevolgen voor de sociale ze
kerheid en de besluiten die direct van invloed zijn op 
de wisselkoers van de euro. Unanimiteit (min een) 
wordt ook verlangd voor sancties tegen een lidstaat 
die schuldig is aan ernstige en voortdurende schen
ding van de beginselen van deE u. 

Wat dit lijstje duidelijk maakt is dat men blijkbaar 
nog niet vooruit willopen op de in het verband van 
de eurolanden zichtbare trend tot meer harmonisa
tie van de fiscale en sociale maatregelen. Onder de 
gegeven omstandigheden is dat begrijpelijk, zoals 
het ook begrijpelijk is dat men unanimiteit verlangt 
bij stappen op het gebied van defensie en veiligheid, 
zoals het aanhalen van de band en met de West Euro
pese Unie (wEu). De terughoudendheid op hetso
ciaal-economische vlak typeert de nog bestaande re· 
serves om b te zeggen nadat met de invoering van de 
euro a is gezegd. 

Terughoudend is men ook ten aanzien van de be
perking van de omvang van de Europese Commissie. 
Daar wil onze regering (vooralsnog?) dat elke lid
staat op zijn minst een commissielid Ievert. Oat leidt 
met de uitbreiding tot problemen met het functio
neren van dat relatief grote en daarmee weinig ho
mogene gezelschap. Mogelijk is er ook sprake van 
een verschillend gewicht van de stem van commis
sieleden. Het kan haast niet anders dan dat op deze 
manier de voorzitter en de plaatsvervangend voor
zitters een zwaardere stem in het kapittel zullen 

3. Derde notitie van de regering over 
de 1 G c-2 ooo. Zie oak het ad vies van de 
AIV van 9 februari 2ooo: De IGC-2000 

en daarna. Op wee naar een Europese Unie 
van 30 lidstaten. 
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krijgen. Het maakt de besluitvorming niet doorzich

tiger. Evenmin is het standpunt bevorderlijk voor de 
opwaardering van de Europese Commissie als plat
form voor een toekomstige Europese executieve. 
Het is eerder het accepteren van de verzwakte posi
tie van dit in oorsprong als centraal beleidsvoorbe
reidend orgaan bedoeld bestuur. Oat is bedenkelij
ker dan de ten aanzien van 

begrijpen dat een klein land als Nederland niet 
(zeker offici eel niet) voor de troep uit willopen. Oat 
mag de discussie over middellange termijnopties 
echter niet in de weg staan. Zoals de zaken er nu 
voorstaan dreigt Europa eerlang vast te !open in zijn 
eigen architectuur. Daarom is het goed om in het 
voetspoor van Fischer en van de AIV een nadere af

de besluitvormingsproce
dure getoonde reserves. 
Het getuigt van weinig ver
trouwen in de herwaarde
ring van de Europese Com
missie als gezaghebbend 
platform voor een toekom
stige Europese executieve. 
De bereidheid om de wet
gevende bevoegdheden van 
het Europees Parlement te 
versterken door het toe-

Het Franse voorzitterschap aan het 

eind van het jaar 2ooo dient te 

worden cifaesloten met voor de 

komende bestuurspraktijk minimaal 

noodzakelijke cifspraken over de 

verbetering van de besluitvorming 

en de democratie binnen de bestaande 

weging van de verschil
lende oplossingsrichtingen 
te maken en na te gaan 
welke van deze de beste 
kans biedt op het doen sa
mengaan van politieke haal
baarheid en wenselijkheid. 

Het communautaire model 

Bij de in de komende jaren 
onvermijdelijke ontwikke
lingen zal gekozen moeten 
worden tussen twee soor
ten van verdergaande inte

instituties. Dat zal reeds 

moeilijk genoeg zijn. 
kennen van codecisierecht 
op aile terreinen waar de Raad met een gekwalifi
ceerde meerderheid beslist doet daar weinig aan af. 

De Nederlandse Adviesraad voor lnternationale 
Vraagstukken (A rv) heeft geadviseerd om bij de ko
mende r G cook de nodige institutionele hervormin
gen voor later beraad op de agenda te zetten. Oat be
treft met name de suggestie voor een tweekamer
stelsel als alternatief voor het huidige Europees Par
lement. In overeenstemming met de suggesties van 
Fischer zou een dee! van de !eden ook lid van dena
tionale parlementen moeten zijn en als Europese se
naat moeten meebeslissen over de meest ingrij
pende voorstellen zoals die op het vlak van belastin
gen en bevoegdheden. Op het niveau van de natio
nale regeringen zou een versterkte binding aan het 
Europese bestuur moeten worden gezocht in de be
noeming van een Minister van Europese Zaken, die 
zich voor het verder dan Europa reikende buitenland 
zou moeten Iaten bijstaan door een of meer staatsse
cretarissen. Voorts zou de Raad van Ministers een 
meer permanent voorzitterschap dienen te krijgen. 
Onze regering wil dat roulerende voorzitterschap 
voorlopig niet veranderen. Ook het Arv-voorstel 
om de Raad van Ministers te Iaten voorzitten door 
de Europese Commissie (de !eden of vice-presiden
ten daarvan) acht men buiten de orde. Blijkbaar is 
men niet toe aan bindende uitspraken over de in 
Duitsland en Frankrijk geopperde denkbeelden over 
de institutionele aanpassingen ten bate van de kwali
teit van de Europese bestuursconstructie. Het is te 

gratie: de ene gaat in de richting van het communau
taire model, de andere in de richting van het duale 
model. Het communautaire model is dat van een 
blijvende samenhang tussen uitbreiding en verdie
ping, zodanig dat er geen grote verschillen ontstaan 
tussen de lidstaten van de Unie en de openheid naar 
buiten zoveel mogelijk in stand blijft. In het duale 
model ontstaat er een supranationale kern binnen 
een ruimere sociaal-economische gemeenschap van 
Ianden . 

In het communautaire model bouwt men voort 
op de verworven samenhang en de vanaf het begin 
gekozen bestuursstructuur. Daarbij krijgt de execu
tieve, d.w.z. de Europese Commissie, een groeiend 
gewicht evenals het Europees Parlement. De rol van 
de nationale regeringen in de Raad wordt beperkt 
tot beslissingsbevoegdheid over baanbrekend nieuw 
beleid. Oat leidt dan tot toenemend gezag van de 
Commissie en in het bijzonder van het presidium. 
Op het vlak van parlementaire controle en medebe
slissingsrecht ontwikkelt zich een tweekamerstel
sel, waarin, naast de via kandidatenlijsten van Euro
pese partijen direct gekozen afgevaardigden, ook de 
indirect gekozen vertegenwoordigers van de lidsta
ten een plaats hebben. Voor het goed functioneren 
van dit model is er een niet te omvangrijke en han
delingsbekwame Europese Commissie nodig met 
een gezaghebbend presidium. Oat houdt een ombui
ging in van de huidige trend van geleidelijke devalu
atie van de Commissie en geleidelijk groter wor-
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dende beleidsvormende betekenis van de Raad van 

Ministers en hun netwerk. De benoeming van de 
!eden van Europese Commissie, hun stemgewicht, 
hun kennis, ervaring, politieke achtergrond en 
teamvorming worden dan zaken van groot belang. 
Het ligt voor de hand, dat de beoogde president als 
formateur hier een dikke vinger in de pap krijgt, wat 
extra betekenis geeft aan de wijze waarop deze top
bestuurder wordt gekozen of benoemd. Dan is het 
ook logisch dat het Europees Parlement op een di
recte manier betrokken wordt bij zowel de kandida

voering van Europese besluiten en regels onder de 

voorwaarde dat die uitvoering op dat lagere niveau 
rechtmatig en doelmatig gebeurt. De arbeidsdeling 
tussen het centrale Europese bestuur en dat van de 
lidstaten brengt met zich mee dat de controle op de 
doelmatigheid en de rechtmatigheid van het Euro· 
pese bestuur verder zal worden versterkt door de 
Europese Rekenkamer en een Europees Hof van 
Justitie. De lidstaten komen niet met lege handen te 
zitten. Verwacht mag worden dat de wetgeving en 
de begrotingsbesluiten voor zaken als onderwijs, 

tuur als de verkiezing, c.q. 
benoeming van de Voorzit
ter van de Europese Com
rnissie. De !eden van die 
commissie en zeker het 
presidium moeten vol
doende statuur hebben om 
het voorzitterschap van de 
vergaderingen van de Raad 
van Ministers over te kun-

Op de weg naar het meer jederale 

bestuur van het kern-Europa is er de 

valkuil van de mistige tussenvorm, 

waarbij Europa wordt ontvoerd 

naar de top van de 

intergouvernementele Olympus. 

cultuur, volksgezondheid 
en infrastructuur de natio· 
nale politici genoeg te doen 
zullen geven. Bij het sociale 
beleid zal er ongetwijfeld 
een toenemende invloed 
zijn van de met het Euro· 
pese economische en mo· 
netaire beleid samenhan· 
gende gemeenschappelijke 

nen nemen en Ieiding te geven aan het proces van 
verdieping en uitbreiding van de Europese Unie. 
Parlement en Commissie krijgen voldoende be
voegdheden om ervoor te waken dat de in de Unie 
gevestigde belangen met name die van de voortrek
kende eurolanden ten opzichte van de andere lidsta
ten teveel uiteenlopen. Zij dienen ook te waarbor
gen dat de Unie een op rechtsstatelijke beginselen 
gefundeerde gemeenschap blijft, die open staat voor 
de toetreding van staten die de beginselen van de 
Unie onderschrijven en de potentie hebben om zich 
politiek en economisch aan te passen aan de daar be
staande regels. 

Bepalend voor het communautaire model is de 
voor een legitiem en democratisch Europees be
stuur nodige zorg voor de juiste samenhang van vrij
heden, rechten en plichten. Meer dan het zoeken 
van een sterke positie in de wereld en de daar be
staande machtsverhoudingen. Richtinggevend is een 
- eerder vroeg dan laat opgesteld - handvest dat 
client als grondslag voor een in beginsel open Unie. 
Bij de keuze voor deze ontwikkelingslijn van de Unie 
behoeft geen vooraf scherp vast te leggen scheiding 
te worden gemaakt tussen de bevoegdheden van het 
Europese bestuur en die van de lidstaten. Die 
scheidslijn mag flexibel zijn. De a! eerder afgespro
ken toepassing van het subsidiariteitsbeginsel blijft 
gehandhaafd. Oat wat de lidstaten beter en doelma
tiger zelfkunnen regelen moet niet op het hog ere ni
veau worden geregeld. Oat geldt ook voor de uit-

regelingen. Maar ook daar blijft er een nationaal 
speelveld van betekenis. 

In dit communautaire model is er geen beleids· 
terrein waar de Europese Comrnissie zich niet mee 
bezig mag houden. Oat betekent dat er geen aparte 
executieve met een eigen ambtelijke top komt voor 
het immigratiebeleid, politiezaken en het Europese 
defensiebeleid. 

Oat sluit speciale procedures voor de consultatie 
van de nationale regeringen niet uit. De consequen· 
tie is dat de huidige praktijk van de behandeling van 
bijvoorbeeld het asielbeleid of het defensie- en vei· 
ligheidsbeleid zonder inschakeling van de Europese 
Commissie (en daarmee buiten de communautaire 
structuur) wordt verlaten. Met name voor Frankrij1 
zou dit een belangrijke stap zijn in de richting van 
een meer coherent Europees beleid. 

Het duale model 

In dit model heeft het kern-Europa van de eurolan. 
den (of een dee] daarvan) een meer volgroeid enook 
duidelijk bovennationaal bestuur. Het blijft dee! uit· 
maken van de Europese Unie. Het beleid in de EU 

richt zich na de uitbreiding op het in ruimer verband 
doen functioneren van de gemeenschappelijke 
markt en het daarmee verbonden economische be. 
leid. Oat gebeurt met de nu gevestigde bestuurs· 
structuur en dus met een beleidsvoorbereidenderol 
van de Europese Commissie. Voor een soepeler be. 
sluitvorming in dat grotere geheel zijn met de pro-
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cedures ook de stemverhoudingen aangepast. Voor 
de lidstaten in die ruimere Europese Unie geld en de 
bestaande eisen voor deelneming, zoals de eis van 
een democratisch parlementair bestel met daadwer
kelijk respect voor burgerlijke vrijheden en rechten. 
Anders dan in het verruimde communautaire Eu
ropa worden de vitale aangelegenheden van veilig
heid en defensie en ingrijpende zaken van fiscale, en 
ten dele ook sociale, politiek aileen in het kern
Europa op het bovennationale vlak behartigd. Het 
daarvoor ingestelde bestuur beschikt over een eigen 
en afzonderlijk apparaat, naast, maar onafhankelijk 
van, de executieve van de Europese Commissie. Het 
bestuur van dit apparaat is in han den van een in eer
ste instantie door de lidstaten van dat kern-Europa 
benoemde regering. De democratische controle op 
die regering wordt uitgevoerd door een parlement, 
dat de vorm kan aannemen van een tweekamerpar
lement, zoals hierboven beschreven voor het com
munautaire model. ln dit parlement kunnen de ver
tegenwoordigers ook een mandaat hebben voor het 
Unieparlement. Het parlement van de federatie en 
het Unieparlement opereren apart. Voor de verkie
zing van het dagelijks bestuur van dit kern-Europa 
zijn verschillende varianten denkbaar tot en met 
een echte federatie. ln het volgroeide duale model 
wordt het bestuur van de kern voorgezeten door een 
president, die hetzij direct is gekozen door de bur
gers van de bij de kern aangesloten Ianden, dan wei 
is benoemd door het parlement, al of niet op basis 
van door de regeringen van de lidstaten aangewezen 
kandidaten. Deze president heeft het goedkeurings
recht en is dus direct betrokken bij de benoeming 
van de !eden van het dagelijks bestuur, die als minis
ters van het kern-Europa geheel vrijgesteld zijn voor 
deze functie. Er is een duidelijke scheiding tussen de 
federale bevoegdheden en die van de afzonderlijke 
Ianden. Daar valt aan te tornen, maar niet nadat 
daarover door twee opeenvolgende parlementen 
met een gekwalificeerde meerderheid is beslist. De 
federatie kent een grondwet, waarin naast de vrij
heden, rechten en plichten van de burger ook de be
voegdheden en de basisstructuren van het bestuur 
zijn vastgelegd. Van bijzonder belang is de open rela
tie met de ruimere Unie. De Uniestaten kunnen als 
land toetreden tot de 'kern-federatie' op basis van 
aanvaarding van de grondwet van de federatie en van 
de daar bestaande regelingen en gegroeide bestuurs
vorm. Zodra deze vorm van Europees bestuur is 
vastgelegd in een Europese grondwet of een daar
mee gelijk te stellen handvest is er sprake van een 

duidelijke en min of meer federale kern en is een 

duaal Europa een feit geworden. 

De onvolaroeide en mistiae tussenvorm 
Als men kiest voor het duale model, dan zal er nog 
heel wat water door de Seine moeten stromen voor
dat dit duale Europa volgroeid is. Anders dan de 
Duitse minister Fischer, neemt men van Franse zijde 
het woord federatie niet in de mond. Daar spreekt 
men van een pioniersgroep en zoekt men de aanloop 
daarvan in een intergouvernementeel netwerk en 
een flexibel coi:irdinatiemechanisme met een 'Iicht' 
secretariaat. Men wil daarna wel verder maar koerst 
dan eerder in de richting van het vereniade Europa van 

de staten dan van de vereniade staten van Europa - zoals 
onlangs door de Franse President Chirac is ver
woord. Bij de ontwikkeling daarvan zal de Duits
Franse samenwerking een katalyserende rol moeten 
spelen. Het bestuur van het intergouvernementele 
netwerk kan evolueren tot een permanent comite 
van ministers, die vanuit de nationale regeringen 
zijn vrijgesteld voor dit Europese bestuur. De voor
zitter van dit comite zal met unanimiteit door de re
geringen van de aangesloten Ianden moeten worden 
benoemd. De ambtelijke bijstand zal dan worden 
verzorgd door een of meer directoraten, die onaf
hankelijk van de executieve van de Europese Com
missie hun werk doen. Doorslaggevend voor de 
levensvatbaarheid van deze constructie zijn de te be
hartigen belangen en de daarvoor beschikbare mid
delen. Die liggen voor een groot deel op het vlak van 
de politiele en juridische samenwerking en op het 
terrein van de defensie. Zo zouden de taken van de 
West Europese Unie in dit kern-Europa kunnen 
worden opgenomen, al of niet met de zeggenschap 
over een deel van de strijdkrachten. Deze tussen
vorm houdt het karakter van indirect transnationaal 
en ondemocratisch Europees bestuur. De controle 
door het Europees Parlement brengt in dit opzicht 
weinig verbetering zolang er geen sprake is van een 
directe verkiezing en van een bindend handvest. Het 
is zeer wei denkbaar dat het proces van de vorming 
van het duale Europa zal blijven steken in de hier ge
schetste tussenvorm. 

BeoordelinB 

De hierboven beschreven modellen voor het toe
komstige Europese bestuur zijn voldoende te onder
scheiden om hun hypothetisch karakter te gebruiken 
als kapstok voor een voorlopige maar wel politieke 
beoordeling van de meest gewenste ontwikkeling. 
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Bij die beoordeling zou men de volgende criteria 

kunnen hanteren: bestuurskundige criteria op het 
vlak van doeltreffendheid en efficient bestuur, crite
ria op het vlak van democratie en beveiliging van die 
democratie en nog meer politiek geladen maatsta
ven. De drie bestuurskundige criteria zijn respectie
velijk de doeltreffendheid en ongevoeligheid voor 
fraude, het tempo en de kwaliteit van de besluitvor
ming en de optimale toepassing van het subsidiari
teitsbeginsel. Een hoger 

criteria. Dat geldt ook voor het communautaire dee! 

in het duale model, dat sam en met het kern-Europa 
de grotere Unie vormt. Het betreft de tekortkomin
gen die nu al zichtbaar zijn in de stroperige en weinig 
doorzichtige besluitvorming van de huidige Euro
pese Unie en de fraudegevoeligheid. Het zijn defec
ten die bij uitbreiding van die Unie aileen maar gro· 
ter kunnen worden. We hebben er mee leren Ieven 
maar daar is dan een grens aan. Het is overigens niet 

bestuur verricht geen 
taken, die meer doel
treffend en meer efficient 
door lagere overheden 
kunnen worden gedaan. De 
voor de kwaliteit van de de
mocratie relevante criteria 
zijn de parlementaire be
voegdheden in het kader 

Die discussie zal aan het licht 

brengen hoe kwetsbaar de huidige 

onvolgroeide communautaire 

bestuursconstructie is 

volstrekt onmogelijk om 
het communautaire model 
beter te Iaten functioneren. 
Dat vereist echter een ster
kere rol van de Europese 
Comrnissie en een bedui
dend groter gezag van dit 
executieve orgaan in de 
doorvoering van en de con-

voor populistische en reactionaire 

aanvallen 

van rechtsstatelijk en democratisch bestuur, de 
ruimte voor sociale en horizon tale democratisering 
en de kwaliteit en toereikendheid van het gezag om 
die democratie te waarborgen . De drie meer poli
tiek en ideologisch geladen beginselen betreffen re
spectievelijk de mate van bevordering van de duur
zaamheid van de economie en de daarmee samen
hangende kwaliteit van het bestaan, de bescherming 
van burgers tegen de wisselvalligheden van hun be
staan en van de markt en de open opstelling naar bui
ten in de zin van aanvaarding van medeverantwoor
delijkheid voor de veiligheid en de ontwikkeling in 
de rest van de wereld. 

Het gewicht van de ideologisch getinte criteria 
wordt uiteraard bepaald door politieke uitgangs
punten. Wie geen democraat is, zal ook niet hechten 
aan de kwaliteit van de democratie. Wie als conser
vatief weinig heil ziet in van hoven af bevorderde so
dale vooruitgang en meer waarde hecht aan de over
dracht van normen en waarden in stabiele gezinnen 
zal wellicht meer de nadruk willen leggen op de 
plichten dan op de rechten van het individu. De 
technische en bestuurskundige kwaliteit is in eerste 
benadering voor de verschillende visies van gelijk 
belang. In de hier volgende beoordeling is gekozen 
voor een Europa, gebaseerd op de beginselen van de 
rechtsstaat en de parlementaire democratie. Een Eu
ropa dat de sociale democratisering niet in de weg 
staat en de bestuurlijke mogelijkheden schept en on
derhoudt voor een activerende welvaartsstaat. 

Zo scoort het communautaire model slecht aan 
de hand van de eerste twee puur bestuurstechnische 

trole op Europese verorde
ningen en richtlijnen op het nationale vlak. Oat is 
niet wat de direct betrokken bewindspersonen (met 
uitzondering van Joschka Fischer) nu voor ogen 
staat. Zij zien het transnationale Europese beleid als 
de kunst van het mogelijke binnen de gegroeide ver
houdingen en niet als het samengaan van voort· 
gaande integratie met de versterking van de supra
nationale organen van de Unie. In die visie zijn 
slechts die institutionele aanpassingen nodig waar
over men het eens kan worden om de uitbreiding in 
enigszins goede banen te leiden . 

Het communautaire model scoort slecht op het 
punt van bescherrning van burgers tegen de wissel
valligheden van de markt. Dit is echter een politieke 
en geen bestuurstechnische tekortkoming. De in dat 
kader ontwikkelde monetaire en fiscale politiek kan 
weliswaar bijdragen tot de verdere stimulering van 
de econornie, maar is te eenzijdig voor een in sociaal 
opzicht evenwichtig beleid. De nadruk ligt dan op 
groei, activering en mededinging, terwijl de be
leidsruimte om de sociale vooruitgang te stimule
ren, met een gemeenschappelijke aanpak voor de 
bescherming van mensen die buiten hun schuld niet 
mee kunnen komen in het arbeidsproces, klein 
blijft. Dat blijft dan een zaak voor de nationale over
heden. Die zullen het bij de huidige trend al moeilijk 
genoeg hebben om het sociale stelsel in essentie te 
handhaven en waar nodig te verbeteren. Hier past 
wei de kanttekening dat er binnen het kader van het 
communautaire model meer van te maken is. Twee 
zaken zitten daarbij in de weg. Dat is het gegeven dat 
de voorgenomen uitbreiding met Ianden in een an-
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dere ontwikkelingsfase een extra rem zal zetten op 
hetcommunautaire sociale beleid. Bij cconomische 
tegenwind wordt dat nog moeilijker. De andere hin
derpaal is de in de afgelopen decennia gebleken 
weerstand tegen de versterking van de bevoegdhe
den en het gezag van de Europese executieve op het 
vlak van het sociale beleid. 

Het communautaire model schiet ook tekort op 
het vlak van veiligheid en het op eigen kracht waar
borgen van vrede in de eigen omgeving en daarbui
ten. Hier is het niet de uitbreiding die het waarbor
gen van de veiligheid in de weg staat. De zwakte is 
ook hier gelegen in de uitsluiting van de Europese 
Commissie en haar executieve van het gezag en de 
middelen om deze bij uitstek bovennationale taak op 
de kritieke mom en ten uit te voeren . Oat zou anders 
zijn als het communautaire model zich in meer fede
rale richting had kunnen ontwikkelen. Het huidige 
transnationale compromis maakt van het commu
nautaire model niet een echt veilig Europees huis. 
Daar staat wei een pluspunt tegenover. Oat is de 
open opstelling naar buiten bij het inspelen op de 
globalisering en wereldwijde ontwikkeling. Oat 
punt weegt niet op tegen de andere bezwaren. 4 

Oat brengt ons op het duale model. Op de weg 
naar het meer federale bestuur van het kern-Europa 
is er de valkuil van de mistige tussenvorm, waarbij 
Europa wordt ontvoerd naar de top van de intergou
vernementele Olympus. Omdat niets blijvender is 
dan het tijdelijke, zal men bij voorbaat de politieke 
wil moeten hebben om snel over die valkuil heen te 
stappen. Oat vraagt een wilsverklaring die voor de 
op democratisch en transparant bestuur gestelde 
burgers voldoende garanties biedt. Minimaal nodig 
daarvoor is een grondige aanpassing van het Unie
verdrag waardoor dit het karakter krijgt van een 
grondwet, waarin met de rechten van de Europese 
burger ook de voor de democratische legitimatie 
van de Europese overheid nodige structuur is vastge
legd. Daar hoort ook bij een passende invulling van 
de samenstelling en de bevoegdheden van het parle
ment. Niet alles behoeft in detail te worden vastge
legd. Wei zal duidelijkheid moeten bestaan over de 
machtsverdeling, verkiezing en benoeming in rela
tie tot de nationale overheden en de bestaande Euro
pese organen. Deze zaken zijn te belangrijk om ze bij 
daadwerkelijke vorming van het kern-Europa naar 

de toekomst te verschuiven. Oat geldt wel zeer in 
het bijzonder voor kleinere lidstaten als Nederland. 
Het zal nodig zijn meer expliciet aan de burgers van 
de betrokken lidstaten duidelijk te maken dat ze met 
hun rechten, belangen en plichten in het te verster
ken Europese huis een beter politiek onderdak krij
gen. De voorwaarde voor de grate stap vooruit zal 
onderwerp moeten zijn van brede politieke discus
sie en instemming moeten vinden bij de meerder
heid van de bevolking. Die discussie zal aan het licht 
brengen hoe kwetsbaar de huidige onvolgroeide 
communautaire bestuursconstructie is voor popu
listische en reactionaire aanvallen en dat steeds 
moeizamer doormodderen geen goed alternatief is. 
Zelfs niet voor de nu spraakmakende voorstanders 
van projectgericht, pragmatisch grensoverschrij
dend bestuur met de daarvoor aangeprezen me
thode van netwerken. 

Conclusies 
De Europese Unie nadert een tweesprong. Er client 
bewust gekozen te worden tussen een zuiver com
munautair Europa en een duaal Europa, bestaande 
uit een ge'integreerde kern binnen een communau
tair geheel. Nu al nemen de eurolanden een bijzon
dere positie in. Als die lidstaten hun samenwerking 
intensiveren op het vlak van defensie en veiligheid en 
daarvoor een apparaat opbouwen buiten het kader 
van de communautaire verdragsorganisatie, kan niet 
meer gesproken worden van een voortrekkersgroep 
binnen de meer uitgebreide Unie. Ook de voorge
nomen uitbreiding met Ianden in Centraal-Europa 
dwingt tot ingrijpende aanpassingen. Nu al dreigt de 
Europese integratie mede als gevolg van de ver
zwakte positie van de Europese Comrnissie vast te 
!open in haar complexe structuur. Wil het commu
nautaire model met de stapsgewijze aanpak straks 
functioneren dan zullen meerderheidsbeslissingen 
ook bij belangrijke zaken meer regel dan uitzonde
ring moeten zijn. Ook het gewicht en het gezag van 
de Europese Comrnissie zal, in lijn met duidelijker 
bevoegdheden van het Europees Parlement, moeten 
worden vergroot. De rol van de Raad van Ministers 
en hun intergouvernementele netwerk zal duidelij
ker moeten worden afgebakend om het Europese 
beleid weer in het zicht te brengen van de op afstand 
gezette burgers en kiezers. De nu actuele procedu-

4 · Zie ook de discussie tussen 
P. VerLoren van Themaat en J. Heldring 
afgelopen juli in NRC Handelsblad. 
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rele en institutionele aanpassingen in het kader van 
bet Franse voorzitterschap zijn niet los te maken van 
een fundamentele keuze tussen een communautair 
en een duaal Europa. 

Hier is een eerste en globale afweging gemaakt 
aan de hand van drie modellen: een ttitgebreid en 
zttiver communautair Europa op basis van een enigs
zins verbeterd systeem van beslttitvorming in bet 
bestaande kader van de Europese Unie; een duaal 
Europa met een min of m eer federale kern met de 
kenmerken van een democratische rechtsstaat bin
nen een uitgebreide communautaire Unie en een 
tussenvorm van een grotendeel intergouvernemen
teel aangestuurde kern binnen de ttitgebreide Euro
pese Unie. Aan de hand van rnijn toetsingscriteria 
moet aan het volgroeide duale model de voorkeur 
worden gegeven boven het communautaire model, 
zoals dat nu in de praktijk functioneert. De tussen
vorm scoort als de rninst wenselijke oplossing. Dit 
oordeel is bewust niet geplaatst in het kader van de 
Europese politiek als kunst van het mogelijke, maar 
van bet binnen de Unie noodzakelijke samengaan 
van inhoudelijk beleid met versterking van haar bo
vennationale organen. Dat client in de thans ge
groeide situatie het ttitgangspunt te blijven. 

Wie de hier gemaakte afweging te modelmatig 

vindt en bttiten de werkelijkheid vindt staan van het 
intergouvernementele politieke bedrijf, client zich 
wei af te vragen hoe bet afglijden in een ondoorzich· 
tig en ondemocratisch tussenmodel kan worden 
voorkomen. Zo'n model draagt de kiemen van ver· 
val en zal heel kwetsbaar zijn voor populistische of 
reactionaire kritiek. Dan is bet van tweeen een: 
ofwel men verschttift bet gewicht van bet intergou. 
vernementele netwerk naar Comrnissie en Parle· 
ment, ofwel men zet de stap naar een duaal Europa 
met een gemtegreerde kern, die voldoet aan de 
eisen van de democratische rechtsstaat . In beide ge· 
vallen zal het nodig zijn de kiezers in de lidstaten 
sterker te binden aan bet Europese bestuur. Duide· 
lijk moet zijn dat dat bestuur garant staat en garant 
kan staan voor de rechten en vrijheden van de Euro. 
pese burger. Wordt de stap gezet naar een kern· 
Europa dan client dat te gebeuren op basis van een 
Europese grondwet, waarin met de te garanderen 
rechten van de burgers van de lidstaten ook de voor· 
naamste bouwstenen van de supranationale be. 
stuursconstructie zijn vastgelegd. 

AD OELE 

bekleedde van 1991 tot 1995 de dr.J.M. den Uyl
leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam 
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Welke sociale innovaties 
hebben het gezicht van de 
twintigste eeuw het meest 
bepaald? Ieder antwoord 
op die vraag is vanzelfspre-

Onderwijs: 
een nuttige 

maatschappelijke 
investering? 

groting dus worden door
broken? 

Rendement op onderwijs 

Als over de kosten van on
kend subjectief. In een 
lijs* kan - naast het alge
meen kiesrecht en een be-

COEN TEULINGS 
derwijs wordt gesproken, 
denkt men veelal aan dedi-
recte kosten van het onder

trouwbaar systeem van 
pensioenverzekering - de 
opkomst van het massaon
derwijs echter nauwelijks 
ontbreken. Nog rond de 
vorige eeuwwisseling was 
onderwijs vrijwel overal op 
de wereld slechts voorbe
houden aan de 'happy few'. 
Wie meer dan een paar jaar 

Het maatschappelijk en individueel rendement 

van onderwijs is hoo9. Deze waarheid als een koe 
wijsapparaat zelf: de sala
rissen van de docenten, het 
lesmateriaal en de huur van 
het gebouw. Voor de 
meeste onderwijssoorten 
bedragen die kosten niet 
vee! meer dan 1 I o. ooo 
per leer ling per jaar. Veelal 
zijn deze kosten echter van 
ondergeschikt belang ver

lijkt niet altijd het uitsansspunt van 
onderwijsbeleid te zijn seweest. Sterker nos, 

de vraa9 naar het maatschappelijk nut van 

onderwijs(investerinsen) schijnt opnieuw te 

moeten worden sesteld. In ieder eeval beantwoordt 
Coen Teulinss deze vraas hier met een volmondiB 

en steviB onderbouwd 'ja' . 

lager onderwijs had genoten behoorde tot de elite 
van de samenleving. Thans brengen wij gemiddeld 
1 o procent van ons Ieven als scholier of student 
door. Zes jaar lagere school is niet eens meer vol
doende als 'startkwalificatie' voor normaal maat
schappelijk functioneren. Een voltooide driejarige 
middelbare opleiding is de norm, en die norm ver
schuift nog steeds. De opkomst van het onderwijs 
heeft een grote invloed gehad op de economische 
ontwikkeling. Brede lagen van de bevolking werden 
getraind om informatie te verwerken, en de innova
ties van enkelen konden op die manier in verrassend 
tempo worden toegepast in productieprocessen van 
velen. Kortom: onderwijs bleek een goed rende
rende investering. 

De laatste I 5 jaar is het onderwijs, in ieder geval 
in Nederland, enigszins in het verdomhoekje ge
raakt. De fmanciele problemen van de overheid heb
ben hun uitwerking op de onderwijsbegroting niet 
gemist. Aan het begin van de 2 I ste eeuw staan wij 
voor de vraag hoe het verder moet met het onder
wijs. Zijn de hoogtijdagen voorbij en heeft het on
derwijs zijn betekenis voor verdere ontwikkeling 
verloren? Of is het rendement op onderwijs nog 
steeds hoog, en moet de stagnatie in onderwijsbe-

geleken met de grootste kostenpost, de tijd van de
gene die het onderwijs volgt. Het alternatief voor 
een jaar in de schoolbanken is werken. Oat alterna
tieflevert (bruto) snel 1 5o.ooo op, een opbrengst 
die verloren gaat door onderwijs te volgen. Vergele
ken bij dit bedrag zijn de directe kosten van het on
derwijs gering. 

Met dit gegeven in het achterhoofd is het relatief 
eenvoudig om het rendement van onderwijs te be
palen. Door een jaar Ianger in de schoolbanken te 
blijven, kan het arbeidsinkomen pas een jaar later 
worden gelncasseerd. Zolang de winst in producti
viteit van een extra jaar onderwijs dus groter is dan 
de rentekosten van het jaar uitstel van het arbeidsin
komen, is het onderwijs een zinvolle investering. 
Het rendement op onderwijs is dus gelijk aan het 
percentage extra salaris per jaar extra onderwijs . 
Met wat statistische technieken laat dat percentage 
zich eenvoudig vaststellen. Grofweg is onderwijs 
een zinvolle investering zolang dat percentage hoger 
is dan de hypotheekrente. Het is een van de meest 
verbijsterende resultaten van de arbeidseconomie 
dat in nagenoeg aile Ianden van de wereld dat per
centage inderdaad ergens tussen 5 en 1 5 procent 
ligt, dat wil zeggen, om en nabij de hypotheekrente. 
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Nederland is op die regel geen uitzondering. Het 
rendement op onderwijs is thans 8 a 9 procent. Het 
is niet altijd zo laag geweest. Rond 196o was het ren
dement nog 13 procent per jaar onderwijs. Vanaf 
1960 is het rendement geleidelijk gedaald, tot 6 pro
cent in 1 9 8!;. 1 Leuven en Oosterbeek Iaten zien dat 
het rendement sinds 199!; weer snel omhoog gaat, 
vooral bij vrouwen. 2 Deze stijging van het rende
ment op onderwijs is een zeer late echo van een ont
wikkeling die zich in de Verenigde Staten al 1 !; jaar 
eerder heeft voorgedaan. Deze stijging van het ren
dement is vaak toegeschreven aan de introductie van 
IT.3 In dit computertijdperk wint onderwijs dus aan 
belang. 

In de hele wereld wordt het rendement op on
derwijs aan de hand van deze simpele vuistregel be
paald. De Tweede Kamer zou zich daarom ieder jaar 
door het Ministerie van Onderwijs over dit rende
ment moe ten Iaten informeren. Als er nu een aanlei
ding is voor Kamervragen dan is het wei de door 
Leuven en Oosterbeek gesignaleerde snelle stijging 
van het rendement op onderwijs. 

Vanzelfsprekend zijn er tal van, vaak zeer goede, 
redenen om deze simpele vuistregel te wantrou
wen. Zo leidt op individueel niveau het verband tus
sen een hoger salaris en meer onderwijs tot het be
kende kip-ei probleem: is het jaar extra onderwijs 
nude oorzaak van het hogere salaris? Ofis het eerder 
zo dat de kinderen met de beste uitgangspositie, die 
ook zonder onderwijs meer zouden verdienen, Ian
ger op school blijven? In dat laatste geval zouden we 
ons kosten en moeite van het onderwijs kunnen be
sparen. Deze vraag is de afgelopen 2o jaar uitvoerig 
onderzocht. Zo is er veel onderzoek gedaan waarbij 
de uitgangspositie van kinderen gelijk wordtgehou
den door eeneiige tweelingen met elkaar te vergelij
ken.4- Steeds opnieuw echter blijkt dat de simpele 
vuistregel uitstekend voldoet. 

Een tweede reden om de simpele vuistregel te 
wantrouwen is dat individueel rendement niet 
samen hoeft te vallen met maatschappelijk rende-

ment. Het individueel rendement zou hoger kunnen 
zijn dan het maatschappelijk rendement, grofweg 
gezegd, omdat onderwijs mensen status en een 
grote bek geeft die hen in staat stelt voor zichzelf een 
hoger salaris te bedingen, ten koste van het salaris 
van anderen. Omgekeerd zou het individueel rende
ment ook lager kunnen zijn dan het maatschappelijk 
rendement, omdat de kennis van de een de produc
tiviteit van de ander ten goede komt. Ook deze 
vraag is de afgelopen 1 o jaar uitgebreid onderzocht. 
Het onderzoek is gebaseerd op een vergelijking tus
sen Ianden, van het nationaal inkomen enerzijds en 
het opleidingsniveau van de beroepsbevolking an
derzijds. Een hoog opleidingsniveau blijkt samen te 
gaan met een hoog nationaal inkom en. Ook hier is er 
weer een kip-ei probleem: leidt een goed opgeleide 
beroepsbevolking nu tot een hoog nationaal inko
men, of is het andersom, een hoog nationaal in
komen leidt tot hoge uitgaven voor onderwijs en dus 
tot een goed opgeleide beroepsbevolking. lnveste
ringen in onderwijs blijken over het algemeen ech
ter vooraf te gaan aan een stijging van het nationaal 
inkomen. Onderwijs moet daarom oorzaak zijn, en 
een hoog nationaal inkom en het gevolg. De uitbrei
ding van het onderwijs blijkt een van de belangrijk
ste verklaringen voor de enorme welvaartsstijging 
sinds de T weede Wereldoorlog. Sterker nog, de sim
pele vuistregel voor het rendement op onderwijs 
blijkt ook op maatschappelijk niveau redelijk te vol
doen: een stijging van het gemiddelde opleidingsni
veau van de beroepsbevolking met een jaar leidt tot 
een minimaal 1 o procent hoger nationaal inkomen. 
Voorzover er een verschil is tussen individueel en 
maatschappelijk rendement, ligt het maatschappe
lijk rendement hoger dan het individueel rende
ment.S 

De Verenigde Staten heeft zijn grote economi
sche voorspr1mg op Europa in de naoorlogse pe
riode - ook na het herstel van de oorlogsschade 
dan ook te danken aan zijn beter opgeleide beroeps· 
bevolking. In 1960 had de gemiddelde Amerikaan 9 

1. J. Hartog, H. Oosterbeek en C.N. 
Teulings, 'Age, wage and education in 
the Netherlands', in: P. Johnson en 
K.F. Zimmermann, Labour markets in 
ageing Europe, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993. 

Qyarterly journal '!f Economics, 1998, 
P· I I 69- I 2 I 3. 

S · Zie A.B. Krueger en M . Lindahl, 
op.cit .. De conclusies van Krueger en 
Lindahl wijken op een aantal punten af 
van eerder, veelgeciteerd onderzoek, 
waaruit blijkt dat onderwijs niet zozeer 
het niveau maar de groei van het natio
naal inkom en bevorderd. Deze uiteen
lopende conclusies zijn het gevolg van 
het feit dat Krueger en Lindahl 
rekening houden met het gevolg van 
meetfouten in het gemiddelde onder
wijsniveau per land. 

2. E. Leuven en H. Oosterbeek, 
'Rendement van onderwijs stijgt', 
in: ESB, 23-6-2ooo, p.s23. 
3· D. H. Autor, L.F. Katz en A.B. 
Krueger, 'Computing inequality: have 
computers changed the labor market?', 

4-· 0. Ashenfelter en A.B. Krueger, 
'Estimates of the economic return to 
schooling from a new sample of twins', 
American Economic Review, I 994-, p. I 1 S7-
73· A.B. Krueger en M. Lindahl, 
Education for growth: why and for whom?, 
working paper, Princeton University, 
1998 geven een uitstekend overzicht 
van studies en methoden die op dit 
vraagstuk zijn toegepast. 
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jaar onderwijs genoten, tegenover slechts ) jaar 
voor de gemiddelde Nederlander. In Amerika was 
het middelbaar onderwijs al tussen I 9 I o en I 940 
voor brede lagen van de bevolkmg toegankelijk ge
worden, terwijl rue beweging in Europa pas na de 
oorlogop gang kwam. 6 Deze revolutie in het onder
wijs in de Verenigde Staten heeft zich overigens na
genoeg zonder overheidsinterventie voltrokken. 
Onderwijs, ook voor brede lagen van de bevolkmg, 
is dus zeker niet noodzakelijkerwijs een overheids
aangelegenheid. Wei vereist een dergelijke ontwik

ger onderwijs willen blijven volgen. Vanuit deze ge
dachtegang wordt er vaak voor gepleit dat de over
heid zich alleen nog naar maar bemoeit met het on
derwijs in de leerplichtige leeftijd, en zijn handen 
geheel aftrekt van het M B o en het hoger onderwijs. 
Deze gedachte wordt versterkt doordat de subsidies 
aan het hoger onderwijs denivellerend werken: zij 
komen vooral ten goede aan de leerlingen die het 
ook zonder steun van de overheid ver zouden schop
pen, veelal de kinderen van goed opgeleide en vee! 
verdienende ouders. 

keling en vrij homogeen sa
mengestelde bevolkmg, 
zoals die bestond in de ag
rarische staten van het Mid
den Westen. Het was pre
cies daar dat de onderwijs
revolutie rond I 9 I o zijn 
beslag kreeg. 

De Verenigde Staten heift zijn grate 

economische voorsprong op Europa 

in de naoorlogse periode - ook na 

het herstel van de oorlogsschade -

dan ook te danken aan zijn beter 

Deze op het eerste ge
zicht voor de hand liggende 
conclusie verdient echter 
nuancering. Zoals alle in
vesteringen kennen ook die 
in het onderwijs een afne
mend rendement. De eer
ste academicus was goud 
waard: ruj verruende een 
astronomisch salaris. Voor 

In het Iicht van het voor
afgaande valt het moeilijk 

opgeleide beroepsbevolking 

te begrijpen wat de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid bewogen heeft om te conclude
ren dat het rendement van onderwijs zich moeilijk 
laat bepalen. Men vraagt zich of de Raad wei de 
moeite heeft genom en om de wetenschappelijk lite
ratuur op rut punt te bestuderen, een taak waar deze 
Raad toch voor is aangesteld. Om het betoog maar 
eens kort en bonrug samen te vatten: we zijn onein
dig vee! zekerder van het rendement op onderwijs 
dan van dat op de Betuwelijn . 

Ongelijkheid en onderwijs 
Vanuit politiek oogpunt laat de voorafgaande analyse 
twee totaal verscrullende conclusies toe. Enerzijds 
moet worden vastgesteld dat het rendement op on
derwijs hoog is en bovendien toeneemt, en dat er 
voor de overheid dus aile reden is om meer in on
derwijs te investeren. Anderzijds blijkt de simpele 
vuistregel, dathet rendement van onderwijs gelijk is 
aan bet percentage extra salaris per jaar onderwijs, 
uitstekend te voldoen. Als ieder inruvidu zelf de 
vruchten plukt van zijn inspanning in de schoolban
ken, dan is er voor de overheid dus weinig red en tot 
ingrijpen. Burgers zijn zelf oud en wijs genoeg om te 
bepalen of ze gaan werken of dat ze nog een jaar Ian-

6. C. Goldin en L.F. Katz , The returns to 
skill in the United States across the 
twentieth century, N BE R working paper 
]126, 1999-

de volgende academicus gold dat al wat minder, en 
naarmate er meer academici komen neemt de meer
waarde (en dus hun salaris) steeds verder af. Het 
omgekeerde doet zich voor aan de onderkant van de 
markt. Oorspronkelijk was iedereen laaggeschoold 
en waren de lonen voor laaggeschoolden dienover
eenkomstig laag. Naarmate meer mensen door stu
deerden, bleven er minder laaggeschoolden over en 
gingen hun lonen geleidelijk ornhoog. Deze schaar
beweging maakt dat investeringen in onderwijs niet 
alleen lei den tot groei, maar ook tot een afname van 
de beloningsverscrullen. 

Dit is precies wat zich in een aantallanden heeft 
voorgedaan. In de Verenigde Staten zijn de belo
ningsverscrullen, aansluitend op de onderwijsrevo
lutie van na I 9 I o, gehalveerd.7 Zoals in de vorige 
paragraaf al is aangeven is in Nederland iets soortge
lijks gebeurd na de snelle stijging van het opleidings
niveau na de oorlog: het rendement op onderwijs 
daalde van I 3 procent per jaar onderwijs in I 96o 
naar 6 procent in I 9 8 5. Het laatste voorbeeld is 
Zuid-Korea. We zijn gewend te denken over de 
Aziatische tijgers als een uitzonderlijk econornisch 
mirakel. In feite voldoen ook deze Ianden aan deal
gemene econornische wetmatigheid van de afgelo-

7- C. Goldin en R.A. Margo, 'The great 
compression: the wage structure in the 
United States at mid-century', Qyaterly 
Journal '![Economics, 1992, p.1 3)- 164. 
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pen 1 oo jaar: investeringen in onderwijs leiden tot 
groei. Zuid-Korea investeerde fors in onderwijs in 
de zestiger en zeventiger jaren. In de daarop vol
gende periode steeg het nationaal inkomen en 
namen de beloningsverschillen af. 8 

Deze conclusie heeft grote politieke implicaties. 
In de praktijk bekommeren aile politieke partijen 
zich in meer (sP) of mindere (vvo) mate om een 
'evenwichtige' inkomensverdeling. Via tal van maat
regelen worden lagere inkomensgroepen onder
steund, van belastingstelsel tot studiebeurzen en 

daardoor de beloningsverschillen worden ver

kleind. 
Er is een andere manier om tegen ditzelfde pro

bleem aan te kijken. De zorg om een rechtvaardige 
inkomensverdeling leidt tot een herverdelend belas
tingsysteem met hoge marginale tarieven. Oat is 
nadelig voor het functioneren van de arbeidsmarkt. 
Als mensen hun extra verdiensten toch grotendeels 
naar de belasting moeten brengen, heeft het voor 
hen weinig zin om zich extra in te spannen, met aile 
negatieve economische gevolgen van dien. Precies 

om deze reden heeft zelfs huursubsidie. Vanuit dit ge
zichtspunt is het nuttig om 
je af te vragen welke rol het 
onderwijs hierin kan spe
len . Ieclere investering in 
onderwijs leidt tot een ver
mindering van belonings
verschillen. 9 Wanneer 
meneer x met 6 jaar onder-

Zuid-Korea investeerde Jars in 

onderwijs in de zestiger en zeventiger 

jaren. In de daarop volgende periode 

steeg het nationaal inkomen en 

namen de beloningsverschillen cif. 

een PvdA -staatssecretaris 
als Willem Vermeend in 
het 'Belastingstelsel voor 
de 2 1 ste Eeuw' de margi· 
nale belastingtarieven ver
der verlaagd. Het is effec
tiever om het gerniddelde 

wijs besluit zich een jaar bij te scholen, dan gaan de 
lonen van alle mensen met rninder dan 6 jaar onder
wijs iets omhoog en gaan de lonen van alle mensen 
met meer dan 6 jaar onderwijs iets omlaag. Er zijn 
dus twee manieren om de positie van ongeschoolden 
op de arbeidsmarkt te verbeteren. De directe weg is 
om ze bij te scholen. Er is echter ook een indirecte 
weg: door andere met een betere uitgangspositie bij 
te scholen stijgen de lonen van de resterende onge
schoolden. Er zijn simpelweg rninder ongeschoolde 
over om het onvermijdelijke ongeschoolde werk te 
doen, en dus gaan hun lonen omhoog. Wat de beste 
weg is om ongeschoolden te ondersteunen, de di
recte of de indirecte, hangt er maar net vanaf. Onge
schoolden zijn vaak niet voor niets ongeschoold. De 
schoolbanken liggen hen niet erg, en het zal dus veel 
tijd en geld kosten hun opleidingsniveau op te 
schroeven. De indirecte weg kan dan veel effectiever 
zijn. Dit pleit dus voor overheidssteun aan het on
derwijs, niet aileen voor het verplichte lager onder
wijs, maar over de voile breedte, van kleuterklas tot 
universiteit. Weliswaar trekken de hager opgeleiden 
direct profijt van de subsidies voor de universiteit, 
maar via de indirecte weg profiteren ook lager opge
leiden van de betere opleiding aan de top, omdat 

opleidingsniveau van be
roepsbevolking via subsidies voor het onderwijs op 
te krikken, waardoor de salarisverschillen tussen 
opleidingsniveaus als vanzelf afnemen. Er rust dan 
een minder zware herverdelingstaak op het belas
tingsysteem . In lopend onderzoek samen metRo
bert Our Iaten wij zien dat de overheid voor zijn in
komensbeleid het beste kan vertrouwen op een 
combinatie van subsidies voor het onderwijs op aile 
niveaus en herverdeling via de belastingen. 

Deze diagnose leidt tot een totaal ander soorton
derwijsbeleid dan waar de overheid nu op af koerst. 
Paul Scheffer heeft in zijn veelbesproken N RC-arti
kel de noodklok over de positie van allochtonen ge
luid. Hun integratie verloopt zeer moeizaam. Sinds 
dit 'edict van Scheffer' dreigt aile aandacht in het on
derwijsbeleid - nog sterker dan toch al het geval was 
- te worden gericht op allochtonen. De toevoeging 
'nog sterker dan toch al het geval was' staat er niet 
voor niets: via de cumi -leerlingen regelingen krijgen 
scholen voor kinderen met allochtone ouders nu a1 
bijna twee keer zoveel geld als voor een gewone 
leerling. Roel in 't Veld 's ontboezeming in de Volks
krant van 1 7 augustus - hoe juist zijn diagnose verder 
ook is, daarover later - ademt in zeker opzicht de
zelfde sfeer. Als meest pregnante voorbeeld van fa-

8. D. Kim en R. Topel, ' Labor markets 
and economic growth: lessons from 
Korea's industrialization, 1970-1 990', 
in: R.B. Freeman en L.F. Katz, 
Differences and chanaes in wane structures, 
Chicago: University of Chicago Press, 

199 .1'. In lopend onderzoek dat ik 
samen met Thijs van Rens doe Iaten wij 
zien dat de relatie tussen 
opleidingsniveau en 
beloningsverschillen niet specifiek is 
voor de drie genoemde Ianden, 

maar vee! breder opgeld doet. 
9· C.N. Teulings, Substitution and 
complementari9' under comparative 
advantaae and the accumulation if human 
capital, discussion paper TI 99·049/3, 
Tinbergen Institute, 1 999· 
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lend onderwijsbeleid noemt hij dat kinderen van ou
ders met een universitaire opleiding 2S keer zoveel 
kans hebben om naar de universiteit te gaan als kin
deren van ongeschoolde ouders. Oat probleem is 
echter zo oud als de weg naar Rome, en talloze ex
perimenten om daar wat aan te doen hebben ge
faald . Zowel Scheffer als In 't Veld maken een kern
punt van het onderwijsbeleid tot een probleem dat 
dat beleid tach niet kan oplossen. lntegratie van 
minderheden en het opkrikken van de positie van 
laaggeschoolden zijn processen van meerdere gene
raties. Als verdere voortgang op de directe weg van 
steun voor laaggeschoolden dan zo moeilijk is, 
waarom dan niet de indirecte weg bewandeld, van 
verkleining van beloningsverschillen via het op peil 
brengen en houden van het opleidingsniveau van de 
gehele bevolking? Op dat terrein zijn er meer dan 
genoeg redenen tot zorg en meer dan genoeg moge
lijkheden voor actie. 

Helpt meer oeld? 
Na het fmanciele rampjaar ' 1 9 8 2' he eft het econo
misch beleid in het teken gestaan van de sanering van 
een uit de hand gelopen collectieve sector. Hoewel 
de overheid op een aantal terreinen nog steeds geld 
over de balk smijt, is de sanering over het algemeen 
met succes volbracht. Ook de onderwijsbegroting 
was daarbij onvermijdelijk een kind van de rekening. 
Aanvankelijk was het onderwijs daar redelijk tegen 
hestand, maar daaraan zit een grens. Tot voor kort 
stuitte een verruiming van het onderwijsbudget 
echter op financiele grenzen. Verhoging van belas
tingtarieven is immers ongewenst vanwege de ver
storing van de arbeidsmarkt. Inmiddels is de over
heid uit de financiele problemen, zodat er ook zon
der belastingverhoging ruimte is voor een verhoging 
van het budget. 

Tot nog toe stelt de politiek zich echter aarzelend 
op. Het lager onderwijs kan nog op enige sympathie 
rekenen, maar aile andere onderwijsvormen staan 
op de politieke nullijn. Er doet zich een merkwaar
dig mechanisrne voor, dat ook in de gezondheids
zorg speelt. Enerzijds sluit de politiek vanuit het 
oogpunt van toegankelijkheid rechtstreekse fman
ciele bijdragen van ouders en studenten aan onder
wijsinstellingen uit. Anderzijds is men niet bereid 
om vanuit de staatskas meer geld beschikbaar te stel
len. Aldus wordt de politiek de hoeder van de brede 

10. R. Fernandez en R. Rogerson, 
'Income distribution, communities, and 

toegankelijkheid van een overigens sjofel onderwijs
systeem. Een soortgelijk proces heeft in Engeland de 
geloofwaardigheid van de National Health Service 
ondermijnd, en treft daar nu het onderwijs. De 
enige oplossing is dat de politiek beide dogma's 
overboard zet. Enerzijds moet er meer ruimte voor 
bijvoorbeeld universiteiten komen om fmanciele 
bijdragen van onderwijsdeelnemers te werven, 
zodat die instituten ook meer prikkels hebben om 
waar te leveren voor hun geld. Anderzijds is een ver
ruiming van het onderwijsbudget noodzakelijk. Zo 
blijft onderwijs dan voor (potentiele) studenten re
latief goedkoop, zodat het gemiddelde opleidings
niveau van de beroepsbevolking zo hoog mogelijk 
wordt. 

Voor de rijksoverheid is hiermee een hoog ambi
tieniveau geformuleerd. De natuurlijke reflex van 
verantwoordelijke politici is in dit soort situaties om 
met weinig geld een concreet doe! te will en realise
ren, van het type '3 oo miljoen voor een computer in 
iedere klas'. De kosten blijven binnen de perken, en 
er wordt een concreet en goed meetbaar resultaat 
gerealiseerd. Oat laat zich makkelijk aan het electo
raat verkopen. Ook het ambtelijk apparaat van het 
Ministerie wordt hiermee bediend: er moeten voor
stellen worden bedacht en subsidievoorwaarden 
worden afgekondigd, die achterafweer op naleving 
moeten worden gecontroleerd. Kortom: werk aan 
de winkel. 

Toch is dat niet wat moet gebeuren. Een verbete
ring van het onderwijs komt niet tot stand via vanuit 
Zoetermeer opgelegde richtlijnen. Scholen zijn zelf 
het beste in staat om te beoordelen wat in hun con
crete situatie de beste besteding is van de middelen. 
Concurrentie om de gunst van ouders en leerlingen 
is het beste middel om af te dwingen dat scholen het 
geld ook daadwerkelijk effectief bested en. Waarom 
functioneert het Nederlandse lager onderwijs rela
tief nog best aardig, terwijl het publieke lager 
onderwijs in de v sin zo' n deplorabele staat verkeert 
dat Clinton er zijn dochter niet aan durfde toe te ver
trouwen? Omdat inN ederland scholen concurreren 
om leerlingen op straffe van opheffing, terwijl in de 
Verenigde Staten iedere lagere school monopolist is 
in zijn eigen schooldistrict ( op sommige terreinen is 
marktwerking inN ederland beter geregeld dan in de 
Verenigde Staten).' 0 

Er is een tweede bestemming van extra middelen, 

the quality of education', in: Qyarterly 
Journal if Economics, 1996, p. IJ,I-164. 
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die alleen al vanwege de gigantische kosten zeer on
aantrekkelijk is, maar die onvermijdelijk lijkt: salaris
verhoging. Het is nog niet zo gek lang geleden dat ver
vanging van zieke onderwijzers de gewoonste zaak 
van de wereld was. Onlangs kwam mij een verhaal ter 
ore van een ouder met een kind in groep acht. Hij 
kreeg in maart een brief van de school dat zijn kind de 
rest van het jaar geen onderwijs meer zou krijgen. De 
ouder vond dat dat natuurlijk niet kon, en de inspec
teur was het daar van harte mee eens. Ook de direc
teur van de school bleek diezelfde mening toegedaan. 
Dat nam niet weg dat hij voet bij stuk hield: er waren 
4 zieken op een bestand van I o onderwijzers, en in 
geen velden of wegen vervangers te bekennen, dus er 
was geen alternatief. Je hoeft weinig moeite te doen 
om soortgelijke horror stories op het spoor te komen. 
Ooit was er de commissie Van Es, die onderzoek 
moest doen naar de gebrekkige aantrekkingskracht 
van het lerarenvak. Een buitenstaander kreeg de in
druk dat de commissie functioneerde onder de uit
drukkelijke voorwaarde dat zij niet mocht adviseren 

dat de salarissen misschien omhoog moesten. Die lijn 
lijkt thans niet langer houdbaar. 

Hiermee is misschien meteen verklaard waarom 
er in deze discussie op het politieke front zo weinig 
voortgang wordt geboekt. Wie serieus wat wil 
doen, is meteen veel geld kwijt. Een structurele ver
hoging van de begroting in de orde van grootte van 
IS procent (ongeveer 6 miljard) ligt in de rede. En 
zelfs van een dergelijke verhoging moet je nog geen 
spectaculaire effecten verwachten. De invloed van 
meer geld op de kwaliteit van het onderwijs is nu 
eenmaal niet hemelschokkend. I I Veel geld zal bo
vendien op gaan aan achterstallig onderhoud, bij
voorbeeld op het terrein van salarissen. En toch is 
een ruimer budget brood en broodnodig. 

COEN TEULINGS 

Hoogleraar arbeidsecanomie aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en Directeur Tinbergen Instituut. 

Hij is tevens verbonden aan OCFEB (Onderzoekscentrum 

Financieel Economisch Beleid) 

I I. Zie bijvoorbeeld S. Grivkin, 
E.A. Hanushek en J.F. Kain, Teachers, 
schools and academie achievement, paper 
voor de EALE conferentie, 2ooo, 

over de effecten klassenverkleining. 
Ook onderzoek naar het salaris
verhogingen van onderwijzers laten 
slechts kleine effecten op de kwaliteit 
van het onderwijs zien. 



n. Die lijn 

d waarorn 
zo weinig 
; wat wil 
:urelever
rootte van 
;: rede. En 
!noggeen 
tvloed van 
·wijs is nu 
!ld zal bo
houd, bij
En toch is 

r..Jniversiteit 

ekscentrum 

s &_n 9 2ooo 

Bij de herdenking 
vanhet 

Misschien heb ik tijdens 
mijn contacten met Surina
mers en Anti!Hanen niet al
tijd even goed opgelet, en 
later het onderwerp over 

N ederlandse 
slavernijverleden 

derlandse slavenhouders? 
Misschien een enkele keer 
maar dan vooral in terzij-
des. Toch had ik tussen eind 
jaren vijftig en midden 

het hoofd gezien. ' Wellicht 
ook heb ik, zoals de hoog
geleerde Van Stipriaan 2 

veronderstelt, het onder
werp tahoe verklaard en 
verdrongen. In ieder geval 
is in mijn herinnering Roy 
Groenberg3 de eerste Suri
naamse Nederlander die 
me in 1995 nadrukkelijk 
toesprak over de gevolgen 
voor Afro-Surinamers van 
de Nederlandse slavernij . 
In een kale achterkamer 
van een verloederd Afro-

WOUTER GORTZAK 
jaren zeventig incidenteel 
of met regelmaat contacten 
onderhouden met meestal 

De lobby voor het nationaal monument 

slavernijverleden is succesvol aebleken. Er is ze!fs 
besloten dat er twee monumenten zullen komen in 
Amsterdam: een lokaal!Surinaams monument en 

links-nationalistische Suri
naamse studenten. En ik 
herinner me, in willekeu
rige volgorde, gesprekken 
over Wi Eki Sanie, de 
Sticusa, Jopie Pengel, Frank 
Essed en Eddy Bruma, het 
kolonialisme en de Suri
naamse onafhankelijkheid, 
het Sranantongo, over 
communisme, kapitalisme 

een nationaal monument. Het achterliaaende 

debat wordt in deze bijdraae aeschetst. Betooad 
wordt dat 'de witte if de 'Nederlandse' 

Nederlanders' het monument en het verhaal dat 

het symboliseert niet aeheel over moeten Iaten 
a an de e:Jlaters van de slavernij'. 

Surinaarns Bijlmer-jongerencentrum, legde hij me 
uit dat getraumatiseerde nakomelingen van slaven 
rechthebben op eerherstel en herstelbetaling en dat 
ik mijn progressiviteit kon bewijzen door me daar 
voor in te zetten. Ik zat er een tikkeltje beteuterd bij. 
Ondanks Groenbergs pathetiek ontging me de di
recte relatie tussen de in 1 863 door Nederland 
schandelijk laat afgeschafte slavernij en de Suri
naams/ Antilliaanse misere van nu. En ik voelde er 
ook weinig voor me in de door hem gewenste rich
ting in te zetten . Mij leek het belangrijker me bezig 
te houden met bestrijding van hedendaags racisme 
en de emancipatie van Surinaamse en Antilliaanse 
nieuwkomers dan me druk te maken over een sla
vernij die bijna anderhalve eeuw achter ons lag en 
waarmee rnijn tot loonslavernij veroordeelde voor
ouders in ieder geval niets van doen hebben gehad. 
Maar omdat ik, hoewel van revolutionaire komaf, 
een held op sokken ben, zei ik dat niet, maakte ik 
omtrekkende bewegingen en mompelde iets wat op 
een toezegging moest lijken zonder het te zijn. 

Hadden Surinamers werkelijk nooit eerder met 
mij gesproken over hun slaven-voorouders en Ne-

of sociaal-democratie en 
het tiersmondisme. En, omdat we jong waren, over 
vrouwen natuurlijk. En soms waren onze gesprek
ken nog praktisch ook, als ik schoolmeesterde over 
de manier waarop je artikelen moest schrijven wil
den ze een kans maken in een Nederlands weekblad 
te worden opgenomen. 

Na Suriname's onafhankelijkheid, in 1975, ben 
ik, ook al omdat ik van werk veranderde, vrijwel 
allen uit het oog verloren. Tot 1994 sprak ik niet Ian
ger met, maar 6ver Surinamers. Met progressieven 
vooral, want dat wereldje is nu eenmaal mijn bio
toop. Het tiermondistisch optimisme voorbij, 
maakten we ons bezorgd over het ogenschijnlijk Su
rinaamse onvermogen, ondanks een aantrekkelijke 
Nederlandse bruidsschat, hun land op orde te krij
gen. Onafhankelijkheid was blijkbaar onvoldoende 
voorwaarde voor succes. Of we praatten zorgelijk 
over de moeizame aanpassing van vee! Surinaamse 
migranten aan de Nederlandse samenleving. Dever
antwoordelijkheid daarvoor legden we eerder bij 
het Nederlandse kolonialisme dan bij de Surinamers 
zelf. De kolonisator had weinig moois, en zeker geen 
nieuwe natie achtergelaten; Afro-Surinamers en 

41 I 
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Hindoestanen verdeeld gehouden; ze als tweede
rangsburgers behandeld; hen te weinig en te eenzij
dige stijgingskansen geboden. Wie nooit eerder ver
antwoordelijkheid droeg, zeiden we, is niet in staat, 
onverhoeds zelfstandig geworden, met onmiddel
lijke ingang verantwoordelijkheid te dragen. Of: hoe 
we negatieve verschijnselen neutraliseerden, Suri
name en Surinamers van de verantwoordelijkheid 
ervoor ontlastten en Nederland en de Nederlanders 
daarmee opzadelden. Wie zo kort gel eden nog kolo
niaal heerser was, meenden we, past geen arrogante 
betweterij maar het boetekleed. 

Vervagend kolonialisme 
Oat zelfverwijt werd natuurlijk gaandeweg zwakker. 
Nieuwe ontwikkelingen werden minder vaak afge
zet tegen een koloniaal decor. En al verontschuldig
den of relativeerden4 we in 1980 nog Bouterse's 
staatsgreep, de moordpartij waar die in 1982 op uit
liep bevrijdde ons tenminste gedeeltelijk van een 
nog aanwezig slecht geweten. De geestelijke afstand 
tussen daar en hier groeide en we ruilden postkolo
niale schuldgevoelens in voor morele verontwaardi
ging. Onze bijna ongeclausuleerde bereidwilligheid 
tot fmanciele steun verdampte en maakte plaats voor 
politieke en economische voorwaarden vooraf. De 
anti-koloniale ketelmuziek waarmee Bouterse c.s. 
op onze nieuwe afstandelijkheid reageerden klonk te 
hoi om nieuwe schuldgevoelens te wekken . 

Ook met de verhoudingen thuis, tussen 'wij Ne
derlanders' en onze Afro-Surinaamse landgenoten 
ging het lang niet altijd van een leien dakje. De oor
spronkelijke dankbaarheid voor de hartelijke ont
vangst door Den Uyl ruilden Surinaamse woord
voerders in voor ergernis over een stagnerende inte
gratie, die zij steeds vaker toeschreven aan een wit
racistische politiek van achterstelling en uitsluiting. 

Brach ten zulke verwijten links-georienteerd Neder

land aanvankelijk nog wel tot kritische zelfreflectie, 
onderhuids groeide toch ook de irritatie over critid 
die makkelijker naar anderen wezen dan de hand 
in eigen boezem staken. Omdat het niet tot de 
progressieve goede toon hoort mensen in achter
standsposities onvriendelijk toe te spreken, werd 
deze irritatie echter niet openlijk verwoord. In be
sloten kring echter kwam het gemopper op gang, 
werd tekortschietende Surinaamse emancipatie ook 
uit een zwarte gemakzucht verklaard, die inmiddeb 
eerder werd toegeschreven aan postkoloniale sub i
die-afhankelijkheid dan aan het koloniale verleden.l 

Ach, met de Nederlands-Surinaamse betrekkingen 
komt het waarschijnlijk wei weer goed. Er zijn his
torische banden, er is weemoedigheid die niemand 
kan verklaren en er wonen te veel ex-Surinamersin 
Nederland met hechte (familie)relaties in hetland 
van herkomst om te geloven dat Nederland Suri
name op afzienbare termijn kan reduceren tot 'bui
tenland in de verte'. En dankzij de Surinaamse ver
kiezingsoverwinning van het Nieuw Front is er sinds 
mei van dit jaar weer uitzicht op wederzijds onbe
laste betrekkingen . Ongetwijfeld zal het kabinet· 
Kok adequaat reageren op de toenaderingspogingen 
van president Venetiaan c.s. 

En in Nederland zelf lijken de wit/zwarte span
ningen van enkele jaren gel eden inmiddels weer van 
hun scherpste kantjes ontdaan. Het in Amsterdam
Zuidoost in 1996 ontstane Zwart Beraad, bedoeld ter 
bundeling van 'zwarte' onvrede over achterblij· 
vende integratie, is verdwenen6 , en in de schaduw 
van het stof dat het deed opwaaien is zowel in Am
sterdam Zuidoost als elders, meer zwart-witte sa· 
menwerking ontstaan7. En al is er nog altijd sprake 
van achterstand van Surinaamse en Antilliaanse Ne-

1 • Boekrecensies kunnen uit de hand 
!open. Dit is me bij deze beschouwing 
overkomen. Recente ontwikkelingen 
rond de voorbereiding van een 
Monument ter Herdenking van de 
Nederlandse Slavernij prikkelden me 
het niet te Iaten bij een (afgesproken) 
artikel over de bundel Het verleden onder 
oaen. Als verontschuldiging daarvoor 
heb ik het artikel in de ik-vorm 
geschreven , als subjectieve en beperkte 
visie van een wit progressief 
Nederlands Tweede Kamerlid . Want 
weliswaar beschik ik over meer kennis 
van Suriname, de Antillen en het kolo
niale verleden dan de meeste van mijn 

collega's, ik ben evenmin Afrika- als 
slavernijdeskundige en als psycholoog 
kom ik ook niet verder dan de oprechte 
amateur. 

s. Vee! bewijsplaatsen zijn hiervoor ni~ 
aan te voeren maar informed waren 
zulke geluiden dikwijls te horen. 
6. Het Zwart Beraad zou nooit tot een 
brede beweging uitgroeien maar slaagdt 
er wei in, eind 1996, een aantal van zi~ 
eisen in de Stadsdeelraad Amsterdam 
Zuidoost ingewilligd te krijgen. 

2. Tijdens een lezing op 8 juli 2ooo , tij
dens een symposium over Het 
Nederlandse Slavernijverleden stand 
Van Stipriaan Lwscius uitgebreid stil bij 
een verondersteld Nederlands tahoe op 
dat aspect van ons veri eden. 
3. Dan al enige jaren de drijvende 
kracht achter de Stichting Eer en 
Herstelbetaling. 
4· Zie s&.P, jrg 37, september 1980. 
biz . 393 -408 . Bram Peper, Suriname voor 
en na de staatsareep. 

7· Een politieke doorbraak was de ver· 
kiezing tot stadsdeelvoorzitter van 
Hannah Belliot, een zwarte vrouw; een 
Arena Initiatief is de belichaming van 
samenwerking van politiek en bedrijfs
leven ter bevordering van opleiding en 
werkgelegenheid van zwarte jongeren 
etc. 
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derlanders in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, 
zijn er tekenen dat vel en aan een inhaalslag bezig zijn 
die hun eigenwaarde stimuleert en hun status in de 
ogen van andere Nederlanders verhoogt. Meer 
tweede generatie-Surinamers (en ook Antillianen 
trouwens) grijpen de kansen die onderwijs en eco
nomische boogcunjunctuur bieden. En als altijd 
hebben deze feitelijk-waarneembare positieve ont

nialisme ontleend schuldbesef, is het wellicht moge
lijk ze door verwijzingen naar de slavernij opnieuw 
op het geweten te werken . 

Wat daarvan ook zij, bet slavernijverleden vera
verde zicb medio jaren ' 90 verrassend snel een 
plaats in de Nederlandse openbaarheid. Een a! eer
der in Suriname gepubliceerde roman van Cythia 
McLeod 1 0 werd hier een bestseller, Wim Hoogber

wikkelingen meer effect 
dan vroom-getoonzette en 
goed-bedoelde voorne-
mens. 

Het slavernijverleden 
herontdekt? 

Het them a 'slavernijverle
den' was heel lang vrijwel 

Omdat het niet tot de progressieve 

goede toon hoort mensen in achter

standsposities onvriendelijk toe te 

spreken, werd deze irritatie echter niet 

openlij k verwoord 

gen 1 1 maakte indruk met 
een hoek waarin hij Afro
Surinaamse oral history con
fronteerde met dossier
vondsten, Gert Oostindie 
redigeerde een bun del over 
de afschaffing van de slaver
nij 1 2 en besteedde er ook in 

onzichtbaar in het Nederlandse politiek-maatschap
pelijke discours8

. Maar ook in Surinaamse en Antil
liaanse kring stond het onderwerp niet zo hoog op 
de agenda dat het de gei'nteresseerde buitenwereld 
wei moest opvallen. Oat echter is de laatste jaren 
sterk veranderd. In de toegenomen belangstelling 
reflecteert zich de internationale herontdekking van 
de transatlantische slavenhandel ( o.a. het u N ESc a
project over de slavenroutes, alsmede tentoonstel
lingen, studiecentra en herdenkingen). Misschien is 
zij ook toe te schrijven aan de individueel of groeps
gewijs ondernomen speurtocht naar de 'zwarte 
wortels' van Afro-Surinaamse Nederlanders van de 
tweede generatie, die a! doende ontdekken dat deaf
stand in de tijd tot hun slaven-voorouders maar en
kele genera ties groot is. Ook hebben 'eerste genera
tie' Afro-Surinaamse Nederlanders, op zoek naar ar
gumenten ter verklaring of verontschuldiging van 
dubieus 'zwart-Surinaams ' gedrag, het slavernijver
leden (her)ontdekt. 9 En soms gaan ongetwijfeld op
portunistischer motieven schuil onder de (her
leefde) Afro-Surinaamse belangstelling voor het 
slavernijverleden. Als ook progressieve 'witten' 
nauwelijks nog gebukt gaan onder een aan het kolo-

een later te verschijnen stu
die over de 'Nederlandse' Caralben en Nederland 13 

uitgebreid aandacht aan. Het onderwerp kwam met 
enige regelmaat aan de orde in bladen als De Week
krant Suriname, terwijl een aantal Surinamers in Am
sterdam op de 3oe juni I 993 op het Surinameplein 
een herdenkingsmanifestatie startte die in de daarop 
volgende jaren tot een druk-bezochte traditie zou 
uitgroeien. 14 

In bet voorjaar van I 998 kreeg de belangstelling 
voor het Nederlandse slavernijverleden een nieuwe 
dimensie toen de Antilliaanse schrijver Frank Marti
nus Arion Nederland opriep zijn zonden niet Ianger 
te verbergen maar deze te erkennen met een monu
ment 'tegen overheersing en onderdrukking, tegen 
slavernij in het bijzonder, en voor mensenrechten 
over de hele wereld.' 1 5 Het werk van Arion en ande
ren culmineerde op 3 juli I 99 8 in een petitie aan het 
Kabinet-Kok van de door Baryl Biekman geleide Su
rinaamse Stichting Sophiedela (genoemd naar de Su
rinaamse vrouwelijke arts Sophie Redmond en naar 
Winnie Mandela). In die petitie werd aandacht ge
vraagd voor zo'n monument, een verzoek dat enige 
maanden later aan een Commissie uit de Tweede 
Kamer werd herhaald . 

8. Ook vroeger, bij voorbeeld tijdens 
de afschaffing, stond de Carai'bische 
slavernij in Nederland nauwelijks in de 
belangstelling. Zie hierover Gert 
Oostindie, Perspectives on Slavery and 
Slaves in Surinam and Cura fao, In: F!fty 
Ytars Later, p.145 e.v. 

Nederlandse kolonisator. Amsterdam : 
2000. 

13. Gert Oostindie, Het paradijs overzee, 
Amsterdam, 1997. 

9· Een eenvoudige samenvatting 
daarvan is te vinden in Henri J. M. 
tephen, De Slavernij in Suriname. 

f.tn rraumatische erjenis van de 

1 c. Cynthia McLeod. Hoe duur was de 
suiker, Schoorl: 199.1" 
1 1. Wim Hoogbergen, Het kamp van 
Broos en Kaliko. De aeschiedenis van een 
Ajro-Surinaamsejamilie, Amsterdam: 
1996 
12. Gert Oostindie (ed. ), F!fty Years 
Later. Antislavery, Capitalism and Modernity 
in the Dutch Orbit, Leiden: 1996 . 

14. In 1998 verspreidde de 30 juni/ 
1 julibeweging van de Surinamer 
Winston Kout een pamflet waarin werd 
opgeroepen tot het stichten van een 
monument op het Surinameplein. 
1 s. In De Groene Amsterdam mer van 
11 maart 1998, later ook afgedrukt in 
Het verleden onder aaen, p. 19-23. 
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De politieke reacties hierop waren positief. Je
roen Sprenger, voorzitter van de PvdA-afdeling Am
sterdam-Zuidoost, had in I 997 nog nul op het rekest 
gekregen toen hij voorstelde een slavernijmonu
ment in het PvdA-verkiezingsprogramma' 98 op te 
nemen. Dat echter verhinderde PvdA-fractievoor
zitter Melkert niet zich bij de debatten over de rege
ringsverklaring in I998 16 voor zo'nmonumentin te 
zetten. Daarna is het thema op de politieke agenda 
gebleven. Tijdens een discussie over integratiebeleid 
vroegen kamerleden minister Van Boxtel een reactie 
op de petitie van Sophiedela 17 en in mei I 999 

schreef deze dat 'het kabinet, indien voldoende 
draagvlak bestaat, in beginsel bereid is met een re
presentatief samengesteld comité gesprekken te 
voeren die kunnen leiden tot een nationaal monu
ment ter herdenking van de afschaffing van de sla
vernij'. 18 Hij beloofde 'deze zaak met voortvarend
heid ter hand te nemen en een coördinerende rol 
(te) vervullen'. 

Was een landelijk monument slavernijverleden 
hiermee een nationaal-politiek themi) geworden, 
ook op lokaal niveau was het inmiddels op de agenda 
gezet. In de Amsterdamse gemeenteraad bepleitte 
het sP-lid Paquay in december I 9 9 8 de oprichting 
van een monument op het Surinameplein, een idee 
waarvoor het Amsterdams-Surinaamse '3 o juni/ 
I juli comité' van Winston Koutziehal enige tijd uit
sprak en dat in november I 9 9 8 aan de orde was ge
komen op een Amsterdams-Surinaamse Ronde 
Tafelconferentie. 

Een statisch én dynamisch monument 

Omdat Sophiedela-voorzitter Baryl Biekman er op 
I4 mei I999 in geslaagd was Antilliaanse, Aru
baanse, Afrikaanse en Surinaamse organisaties te 
bundelen in een Landelijk Platform Nationaal Monu
ment Slavernijvededen 19, stond sindsdien het door Van 
Boxtel gewenste representatieve gezelschap klaar. 

Het eerste gesprek tussen ministerie en Platform 
vond plaats in juni I999 waarna de weg richting 
monument inderdaad voortvarend werd ingesla
gen. Op 30 juni 1999 werd in de Oude Zaal van 
de Tweede Kamer het boek Het valeden onder ogen 

gepresenteerd, waarin een keur aan Nederlandse 
en buitenlandse auteurs de urgentie van een tast
bare herinnering aan het slavernijverleden bepleitte, 
en suggesties deed voor de mogelijke vormgeving 
ervan. 20 Het Platform hield op 3 juli r 999 een sym
posium over 'de nieuwe fase in de bezinning op de 
Nederlandse Slavernijperiode' en publiceerde enige 
tijd later 'een schets op hoofdlijnen' over het 
waarmn en hoe van een nwnmnent. Het moest de 
slavernij in het Nederlandse 'historisch bewustzijn 
verankeren, de maatschappelijke verwerking ervan 
op gang brengen en de people without hist01y een ge
zicht geven'. 2 

I 

Volgens die Schets behoren 'kolonialisme en slaver

nij (voor betrokkenen) niet tot een ifgesloten verleden () 

maar worden ervaren als een open wond', die geheeld kan 
worden door 'cifbakening en invulling van een 'eigen 

identiteit' en door 'een wime plaats (te geven) aan de 

(eigen interpretatie van de) geschiedenis'. En omdat zo'n 
monument 'gevoelens van tmts, gemeenschapszin, gebor

genheid en histo1·isch besl!f' versterkt, komt het tege
moet 'aan de emotionele en religieuze behoiften van een 

gemeenschap' en helpt het 't individu ook 'bij het be

grijpen van zichzelf en zijn plaatsbepaling binnen die ge

meenschap.' 
Zo'n monument, hoe belangrijk ook, mocht 

echter niet beperkt blijven tot een statisch object 
maar moest in de visie van het Platform ook een 'dy
namische dimensie' krijgen, de bakermat worden 
van 'discussies behorend bij het genezings- en be
wustwordingsproces, bij de nieuwe interpretatie 
van de geschiedenis. Een centrum van debat, studie 
en kennisoverdracht en een centraal punt voor albe
staande studies en initiatieven'. 

16. Handelingen Tweede Kamer, 25 
augustus I998. 
I7. op I4 december I998. 
IB. Tweede Kamer 26.333 nr. 5 dd. 26 

mei I999· 
I 9. Hierbij hebben zich aangesloten de 
Stichting Tuna Sarapa Suriname; de 
Stichting Uma Lampe; de Stichting 
Afro Europese Vrouwenbeweging 
Sophiedela; de Stichting Afro Surinaams 
Cultureel Centrum; de Stichting Eer en 
Herstel Betalingen Slachtoffers van 
Slavernij in Suriname; het Netwerk 
Ghanese en Afrikaanse inwoners van 

Nederland; het Netwerk Marrons 
Nederland; De Eerste Wereld Alliantie 
Groningen en de rest van Nederland; 
het I juli Comite Rotterdam. Het 
Platform krijgt steun van de historici F. 
Dragtenstein A.A. van Stipriaan 
Luïscius, terwijl het Surinaams Inspraak 
Orgaan en het Overlegorgaan 
Caribische Nederlanders advies geven 
en steun verlenen. Tot samenwerking 
met het Amsterdamse 3 o juni/ I juli 
comite is het niet gekomen. 

UitgArena/Prins Clausfonds, I999· 
2 I. Want volgens de Schets, 'kampen 
grote delen van de Afro-Surinaamse en 
Caribische gemeenschappen in 
Nederland met een identiteitscrisis 
(waardoor) groepscohesie of onderlinge 
solidariteit (ontbreken); er instabiele 
gezinsverhoudingen zijn en een negatief 
zelfbeeld; onzekerheid in verantwoor
delijkheden en economische achters
tand; overtrokken waardering voor 
andere culturen en, minderwaardig 
beschouwen van de eigen cultuurui
tingen.' 

2o. Gert Oostindie (red.), Het !'erleden 
onder ogen. Herdenking ran de slai•ernij, 
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Positieve reacties uit de samenlel'inB 

Als de omringende samenleving het proces van be
wustwording van het verleden zou willen ontken
nen of marginaliseren, schreven de auteurs van het 
Platform, zou zij bij Afro-Surinamers en Afro
Caraibiers 'wantrouwen ten aanzien van die samen
leving en fixatie op de eigen groep' in stand houden . 
Om dit te voorkomen zou de samenleving juist be
reid moeten zijn 'de geschiedenis ter discussie te 

Convenant moet dat monument 'het slavernijverle

den van Nederland en de doorwerking daarvan in de 
hedendaagse en toekomstige multiculturele samen
leving onder de aandacht brengen, een representa
tief en breed gedragen symbool zijn voor de gehele 
Nederlandse bevolking, zoveel mogelijk aanleiding 
geven om bij het slavernijverleden stil te staan en een 
belangrijk identificatiepunt zijn voor de nakomelin
gen van de slaven'. 23 

stellen, de daario opgelo
pen schade te inventarise
ren en te pogen tot een ge
meenschappelijke 'repara
tie' van die geschiedenis te 
komen'. Als vertegen
woordiger van de samenle
ving heeft 'de politiek' zich 
in ieder geval niet onbe
tuigd gelaten. Op kabinets
en gemeentelijk niveau 
heeft in velerlei vormen 
overleg plaatsgevonden, 
zowel onder ling als met het 
Platform ( op Amsterdams 
niveau met het 3 o juni- I 

juli comite). Voorts heeft 
het kabinet een Comite van 

AI waren de Nederlanders niet de 
Het gedenkteken, aldus 

nog steeds het Convenant, 
moet worden geplaatst op 
'een representatieve en 
duurzame plek, die toegan
kelijk is voor een groot pu
bliek, en waar een jaarlijkse 
herdenking te houden is'. Is 
het al moeilijk zo'n plaats 
(het liefst in de naaste om
geving van de 'dynamische 
dimensie') in Amsterdam 
te vinden/4 ik zou niet 
graag op zoek gaan naar de 
kunstenaar die in het mo
nument het verleden van de 

slavernij en het heden en de 

enigen die de handen er aan vuil 

maakten, al kochten zij hun slaven 

dikwijls van Ajrikaanse potentaten, 

slavernij was en is volstrekt 

verwerpelijk, het is een smet op de 

Nederlandse geschiedenis dat 

Republiek en Koninkrijk ruim twee 

eeuwen mede-verantwoordelijk zijn 

geweest voor (en verdiend hebben aan) 

handel, transport en exploitatie 

van slaven. 

Aanbeveling gemstalleerd 2 2 dat tot taak kreeg 'het 
maatschappelijk draagvlak voor de totstandkorning 
van het nationaal monument te vergroten, het natio
naal bewustzijn ten aanzien van het slavernijverle
den te activeren en gevraagd en ongevraagd ad vies te 
geven over zaken die het nationaal monument sla
vernijverleden raken'. 

Oat alles is op I juli 2ooo uitgemond in een 
plechtige bijeenkomst in Den Haag waar een 
Haags/ Amsterdams Convenant is getekend over 
de oprichting, in Amsterdam, van een nationaal 
monument, dat uiteindelijk (en bij voorkeur per 
1 juli 2oo1) moet bestaan uit een gedenkteken (sta
tische dimensie) en een educatieve, museale, we
tenschappelijke/onderzoeks- en herdenking/bezin
ningsfunctie (dynarnische dimensie). Volgens dat 

toekomst van de multiculturele 

samenlevinB moet symboliseren; die ervoor moet 
zorgen dat het (monument) een nationale uitstraling 
heeft; dat het aansprekend is voor zowel de nakome
lingen van de slaven als de Nederlandse samenleving 
in haar geheel; dat het aanvaardbaar is voor alle bij de 
opdracht betrokken partijen (Staat, Amsterdam, de 
Stichting Monument Slavernijverleden en het Co
mite van Aanbeveling); dathet past in de fysieke om
geving en vandalismebestendig is. 2> 

Bij de samenwerking met Den Haag inzake het na
tionale monument is het Amsterdamse gemeente
bestuur niet vergeten dat de gemeenteraad een 
motie-Paquay had aanvaard over een in overleg met 
het Amsterdamse 30 juni/ I julicomite op het 
hoofdstedelijke Surinameplein te plaatsen Suri-

ll. lr. G.R. Wawoe, lid Raad van State; 
mevr. drs. J.M. Ferrier, directeur E
quality; mevr. A. van Es, directeur van 
tichting De Balie; J. Geduld, acteur; 

2 3. Het Convenant was bijlage bij 
nr.4r o, Gemeenteblad Amsterdam dd. 
13.6 .2ooo. 

2S . Mevrouw Biekman weet voor dit 
probleem al een oplossing. 'De kunste
naar die het monument gaat maken 
moet mijn droom volgen . Mijn voorou
ders hebben mij in een droom verteld 
dat het een obelisk moet worden. De 
obelisk is het symbool voor Afrikaans 
cultuurgoed dat door Europa is ont
voerd (NRC Handelsblad, cs 28 juli 
2ooo). 

J.A.WJ. Leerdam, directeur Cosmic; 
I.A. Acheampong, Urban Amsterdam 
Zuidoost; prof. dr. G.J. Oostindie, 
hoofd Caralbische studies aan het 
KITLV. 

24. Het West-lndisch Huis aan de 
Amsterdamse Heerenmarkt geldt als 
mogelijkheid maar op de voorge
schreven datum (r augustus 2ooo) was 
daarover nog geen overeenstemming 
bereikt. 
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naams/ Antilliaans monument. Omdatpogingenhet 
Amsterdamse 3 o juni/ I juli comité te doen opgaan 
in het Landelijk Platform op niets waren uitgelopen 
was deze motie nog steeds actueel. Het Amster
damse gemeentebestuur heeft dan ook besloten26 

niet alleen steun te verlenen aan een in Amsterdam 
te plaatsen nationaal monument, maar ook betrok
ken te blijven bij een eventueellokaal monument op 
het Surinameplein omdat daar al jaren herdenkingen 
en vieringen plaatsvinden en zo'n 'lokaal' monu
ment niet strijdig is met het 'nationaal' monument. 
Of hoe je door alle partijen hun zin te geven met nie
mand in conflict hoeft te 

voering geven aan 'educatieve, museale en onder
zoeks/ documentatiefuncties'. () De onderzoekers 
leggen de lat hoog want 'via de integrale realisering 
van deze functies kan tevens een bijdrage worden ge
leverd aan de verwerking van de collectieve psycho
sociale effecten, die samenhangen met het Neder
landse slavernijver leden'. En het gaat daarbij om 
'detraumatisering zoals door de nazaten van slaven 
bedoeld'. 

Gelukkig hoeft het instituut, zomin als Keulen en 
Aken, op één dag gebouwd te worden. De voorkeur 
van het adviesbureau gaat uit naar een groeiscenario, 

komen. 
Inmiddels is ook een 

door het ministerie van 
BZK op 6 december I999 
aan MultiResuft27 opgedra
gen onderzoek naar demo
gelijke vormgeving van de 
dynamische dimensie van 

Driehonderd jaar Nederlandse 

slaverniJBeschiedenis in drie kwartier 

samenaevat en tot absurde omvana 

uitveraroot. Terua naar Afiika om het 

waarbinnen weliswaar een 
vliegende start te realiseren 
valt maar dat het de ruimte 
biedt geleidelijk door te 
groeien naar een volwaar
dig integraal opererend in
stituut. 

trauma te overwinnen. 

het op te richten monument afgerond. Enkele tien
tallen pagina's hooggestemd proza lopen uiteinde
lijk uit op de aanbeveling op korte termijn een Na
tionaal Instituut Nationaal Slavernijverleden op te rich
ten. Van dat Instituut worden de missie (waar geen 
serieus te nemen instelling meer buiten lijkt te kun
nen) en de doelstellingen omschreven. Vooral de mis
sie liegt er niet om. Het instituut moet zorgen voor 
'een multi-etnische en multiculturele samenleving 
waarbinnen in Nederland levende mensen met een 
Surinaamse, Antilliaanse, Arubaanse en Afrikaanse 
achtergrond zich met behoud van eigen identiteit 
vrij, thuis en veilig voelen'. Onder die missie liggen 
de doelstellingen, zoals 'de meerzijdige benadering 
van de problematiek van het slavernijverleden, het 
opheffen van Nederlandse kennishiaten en het her
schrijven van de Nederlandse geschiedenis, het be
vorderen van gelijkwaardigheid en gelijke ontplooi
ingskansen voor de nazaten van slaven, de verwer
king van het slavernijverleden en een tolerante, 
multiculturele enharmonische Nederlandse samen
leving'. Om die doelstellingen te verwezenlijken ten 
slotte moet het op te richten instituut integraal uit-

De circuits 
Uit het bovenstaande valt af te leiden dat zich ver
schillende circuits met het Nederlandse slavernij
verleden bezighouden, aan te merken als 'nakome
lingen van slaven' en 'overheden'. 

Binnen de groep 'nakomelingen van slaven' is het 
Nationaal Plaiform, waarin zich een pleiade aan orga
nisaties verenigd heeft, het meest representatief. De 
overheid heeft de uitgangspunten van het Platform 
impliciet overgenomen en het Platform nauw be
trokken bij de voorbereiding van het nationaal mo
nument (státische dimensie). Het Platform hijgt 
een belangrijke stem in de vormgeving van toekom
stige activiteiten rondom het monument (art.9 
Convenant) 28 en het zal, als althans de aanbevelin
gen van MultiResult worden overgenomen, de leden 
benoemen van het Stichtingsbestuur van een nog te 
vormen Instituut Slavernijverleden (het 'monument 
dynamische dimensie') 29 Het Amsterdamse 30 

juni! I juli comité is Amsterdams en er zijn, anders 
dan bij het Platform, geen Afrikanen bij betrokken. 
Maar het weet zich gesteund door het Gemeentebe
stuur en onderhoudt contacten met het bestuur van 
het Stadsdeel waaronder het Surinameplein valt. 

26. Gemeenteblad Amsterdam nr.4Io, 
dd IJ.6.2ooo, p.2626 e.v. 
2 7· MultiResult, Projectontwikkeling en 
Samenwerking. Verkenning Dynamische 
Dimensie Nationaal Monument 
Nederlands Slavernijverleden. De Wijk, 
5 juli 2ooo 

2 8. Aan de vooravond van de Nationale 
Herdenking van de Slavernij op I juli jl. 
heeft het Landelijk Platform een Kmtu 
georganiseerd, als voorbereiding van 
een Gran Krutu bij de inwijding in 2 ooI 
van het Monument. Een Krutu is een 
culturele en spirituele initiatierite, 

waarbij in naam van de voorouders 
wordt beraadslaagd over de ingeslagen 
weg ter afwikkeling van het 
Nederlandse slavernijverleden 
(Weekkrant Suriname, 2I juni 2ooo). 
29. Rapport MultiResult, p.24. 
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Inmiddels heeft zich ook een informeel gezel

schap gemeld met de Surinaams-N ederlandse advo
caat Haakmat als woordvoerder. Namens een Suri
naamse debatingclub in Amsterdam Zuidoost3°, 
pleitte hij voor 'Wiedergutmachung voor slavernij. 
Als een groep recht heeft op excuses en een gelde
lijke genoegdoening van de Nederlandse regering 
zijn het de nazaten van de slaven uit Suriname'. De 
Nederlanders moeten zich dat aantrekken, schreef 
Haakmat, omdat er zoiets als een transaenerationele 
verantwoordelijkheid bestaat. De jurist en Paroolco
lumnist Prem Radhakishun, ook lid van die deba
tingclub, vie] Haakmat enige tijd later bij3 1

: 'Hetzou 
de Nederlandse regering sieren, als ze de discussie 
(over herstelbetalingen) voorblijft en een commissie 
installeert die de mogelijkheden van compensatie 
moet onderzoeken en met een voorstel daarvoor 
moet komen'. 

Het tweede circuit bestaat uit de Rijksoverheid 
(inhetbijzonderde ministeries van BZK en o c & w), 
en het Gemeentebestuur van Amsterdam ( zowel als 
gesprekspartner van het Landelijk Platform als van 
het 30 junih juli comite). Een voorname taak van 
deze overheden bestaat uit het faciliteren van de 
werkzaamheden van Platform en 30 junih juli
comite en het zo nodig geheel of gedeeltelijk fman
cieren daarvan. Het verlengstuk van de (rijks)over
heid ten slotte is het Comite van Aanbeveling, dat 
mogelijk al vee) nuttig en belangrijk werk heeft ver
richt maar waarvan de buitenwereld tot nu toe wei
nig gemerkt heeft. 3 2 

In het verleden, list het heden. 
So far, so aood. Ook al valt het misschien te betreuren 
datdenakomelingen van slaven zich niet in een Plat
form hebben georganiseerd, het is goed dater brede 
belangstelling is ontstaan; onder in Nederland 
woonachtige nakomelingen van slaven en andere 
Nederlanders. 

Niemand zal de slavernij met terugwerkende 
kracht verdedigen of, 'in de tijd geplaatst', alsnog 
1villen verontschuldigen. AI waren de Nederlanders 
niet de enigen die de hand en er aan vui I maakten, al 
kochten zij hun slaven dikwijls van Afrikaanse po
tentaten, slavernij was en is volstrekt verwerpelijk, 
het is een smet op de Nederlandse geschiedenis dat 

Republiek en Koninkrijk ruim twee eeuwen mede

verantwoordelijk zijn geweest voor (en verdiend 
hebben aan) handel, transport en exploitatie van sla
ven. Zo'n smet valt niet weg te wassen door erover 
te zwijgen. Voor een eerlijke, volledige en daardoor 
voor alle inwoners van Nederland aanvaardbare, 
blik op onze geschiedenis is het noodzakelijk dat de 
slavernij daarin haar treurige plaats krijgt, te begin
nen met de schoolboeken. De Surinamer Guillaume 
Pool bepleit daartoe de Surinaamse historicus Andre 
Loor op te dragen fatsoenlijke geschiedenisboeken 
te schrijven voor leerlingen in Suriname, want ook 
aan de Surinaamse schoolboeken van na de onafhan
kelijkheid lijkt het nodige rnis te zijn.H Zulke hoe
ken zouden dan met een kleine aanpassing ook in 
Nederland te gebruiken zijn. 

Met het oog op de toekomst lijkt het trouwens 
nuttig de belangstelling voor het slavernijverleden 
niet uitsluitend op Nederland en in Nederland 
woonachtige nakomelingen van slaven te richten, 
maar minstens evenzeer op Suriname en de Antil
len. In de Weekkrant SurinameH is daar al aandacht aan 
besteed door een pleidooi voor het conserveren van 
de ru!ne van de suikerplantage Marienburg als mo
nument van slavenarbeid en onrecht, voor een per
manente expositie van slavenhandel en slavernij op 
die plaats en voor een moderne suikerfabriek en stu
diecentrum met materiaal (overdrukken, kopieen 
van stukken) uit het nationaal archief. 

Een evenwichtige, volledige geschiedschrijving, 
een (statisch) monument in Nederland en een (ac
tief) monument in Suriname (Marienburg) kunnen 
bijdragen aan verbetering van de betrekkingen tus
sen Nederland en de Nederlanders enerzijds, en 
Suriname, Surinamers en Surinaams/ Antilliaanse 
Nederlanders anderzijds. Misschien zelfs zou die be
tekenis breder kunnen zijn en kunnen he! pen moge
lijke gevolgen van de slavernij te overwinnen waar
onder nakomelingen zo'n anderhalve eeuw na de 
afschaffmg ervan nog steeds lijden: (sommige) as
pecten van het gedrag van ( sommige) nakomelingen 
van slaven lijken ook nu nog uit de slavernij verklaar
baar. Maar voldoende om een streep te zetten onder 
wat, naar de geest der tijd, trauma's genoemd wor
den, zijn gecorrigeerde geschiedschrijving en 
mon4menten naar alle waarschijnlijkheid niet. 

JD. Contrast, nr s !2 ooo, p. 8. 
31. Het Parool, 8 juli 2ooo. 
Jl. Voorzitter Wawoe en lid Oostindie 
zijn, voor zover ik weet, een keer naar 
buiten getreden, toen zij in een inge-

zonden stuk in NRC Handelsblad (3 o- 3-
2ooo) de wenselijkheid van een monu
ment toelichtten. 

oordeel van de lezers (leerlingen) uit. 
Ronduit slecht.' In: Weekkrant Suriname 
27 juli 2ooo. 

33. 'Ze Iaten geen ruimte kennis te 
maken met feiten en sluiten een eigen 

34· 27 juli 2000. 
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Waarschijnlijk is er meer nodig. In Suriname en in 
Nederland. In het onafhankelijke, postkoloniale Su
riname (maar ook op de Antillen) zullen daartoe 
eigen vormen moeten worden ontwikkeld die vrij
wel zeker af zullen wijken van wat in het post-indus
triële Nederland wenselijk en noodzakelijk is. Bij 
toekomstige ontwikkelingen in Suriname zullen 
(Nederlandse) Nederlanders hoogstens op verzoek 
betrokken raken, het lijkt onvermijdelijk dat zij zich 
in open dialoog mengen in de detraumatisering in 
Nederland zelf. Hoezeer ook de definitieve emanci
patie van in Nederland woonachtige nakomelingen 
van slaven primair een zaak is van die nakomelingen 
zelf, de vormgeving van toekomstig veelkleurig Ne
derland en ieders plaats daarin, is bij voorkeur een 
gezamenlijk project. Alleen al om die reden zou het 
onjuist zijn als Nederlandse Nederlanders, bijvoor
beeld vanwege hun belaste verleden, zich onge
schikt verklaren een stem te hebben in vormgeving 
en inhoud van het op te richten dynamische monu
ment. 

Tot voor kort leek me een afstandelijker houding 
van Nederlandse Nederlanders gewenst: wij zorgen 
voor de financiële en logistieke voorwaarden voor 
zowel het statische als het dynamische monument; 
vormgeving en inhoud laten we grotendeels of ge
heel over aan de nakomelingen van de slaven. Maar 
een Platform-symposium in juli heeft me ernstig 
doen betwijfelen of zo'n houding wel de juiste is. 

'Detraumatisering &_Multiculturalisatie 

in perspectiif' 

Onder deze titel hield het Platform op 8 juli een 
symposium in het Amsterdamse Tropeninstituut 
(Kr T). Geen gebrek aan met meer of minder nadruk 
geponeerde opvattingen: de nakomelingen van sla
ven lijden onder trauma's; die zijn ontstaan doordat 
de slaven gedepersonaliseerd zijn en losgerukt van 
hun Afrikaanse wortels; de trauma's manifesteren 
zich in minderwaardigheidsgevoelens, ongeloof in 
eigen kunnen, angst voor witte autoriteit, sociaal
maatschappelijke instabiliteit. Tegenover het zwarte 
trauma door slavernij staat een Nederlands taboe op 
slavernij. Het taboe wordt overwonnen door de sla
vernij bespreekbaar te maken, het trauma verdwijnt 
als Nederland erkent wat de slaven is aangedaan. 

Tot zover was de bijeenkomst boeiend, al was het 
spijtig dat over al die opvattingen geen nadere dis
cussie mogelijk was. Wat is helemaal waar, wat ge
deeltelijk en wat is onzin? Geven bepleite oplossin
gen (traditionele riten, passend bij een agrarische 

samenleving) soelaas in een hoog-ontwikkelde, 
post-industriële, rationale samenleving? Maar een 
deel van de bijeenkomst was eerder hilarisch dan 
serieus. Driehonderd jaar Nederlandse slavernij
geschiedenis in drie kwartier samengevat en tot ab
surde omvang uitvergroot. Terug naar Afrika om het 
trauma te overwinnen. Eerst bij monde van een 
hoogleraar uit Nigeria. 'Kijk rechts van u en daarna 
links. U ziet het: u bent allen Afrikaan. Vergelijk u 
met een computer. Uw hardware is Afrikaans. Maar 
daar is Europese software aan toe gevoegd. Daarom 
bent u onevenwichtig.' En vervolgens geformuleerd 
door een Amerikaanse keynote speaker: 'Wees trots 
op je Afrikaanse afkomst en ken je geschiedenis, 
zoek de waarheid en bestudeer die. Zwart Afrika is 
de bakermat van de beschaving, de Europeanen heb
ben Zwart Afrika haar geschiedenis en de zwarte 
Afrikaan zijn ziel ontnomen. H Rise up you mighty 

race, youwill accomplish36'. 

Of hoe je opgewekt naar een symposium gaat en 
onthutst weer thuiskomt. Handelaars, plantagehou
ders en christelijke kwezels hebben geroofde en 
geëxploiteerde Afrikanen inderdaad lijf en ziel ont
nomen. Maar krijg je die terug door een poging aan 
de geschiedenis een eigen, zwarte superioriteit te 
ontlenen? En wat als die poging mislukt en niet valt 
aan te tonen dat de beschaving ontspruit aan mensen 
met een zwarte huid, een brede neus en dikke lip
pen? Ben je als zwarte dan je net verworven gevoel 
van superioriteit weer kwijt? En wat moet je trou
wens met een aan Afrika van duizenden jaren gele
den ontleend superioriteitsbesef als je moet bepalen 
hoe je anno 2ooo in Nederland in het leven moet 
staan? De meeste symposiumbezoekers leken van 
deze en dergelijke vragen geen last te hebben, ge
meten aan het enthousiasme dat de welsprekende 
vertegenwoordigers van een Afrikaanse revival bij 
menig aanwezige losmaakten. 

Van de noodzaak ons gezamenlijk bezig te houden 
met het slavernijverleden ben ik, anders dan zo'n 
decennium geleden, volstrekt overtuigd geraakt. 
Maar net zoals toen wil ik mijn tijd niet spenderen 
aan zaken die wellicht academisch interessant zijn, 
maar het gevecht tegen wit racisme geen meter ver
der brengen en evenmin bijdragen aan gelijkberech
tiging en emancipatie van nakomelingen van slaven 
in Nederland. Voor de emancipatie nu lijken me po
gingen aan te tonen dat de Nederlandse slavernij en 
slavenhandel wreder waren dan die van anderen, of 
dat de Amsterdamse welvaart in de zeventiende 
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eeuw geheel of grotendeels aan slavenhandel en 
·exploitatie te danken zijn al even irrelevant. De 
plantageslavernij was als zodanig al verschrik:kelijk 
en onaanvaardbaar genoeg en heeft waarschijnlijk 
nog steeds gevolgen. Maar er moet naar ik vrees mee 
worden gerekend dat de eerstkomende tijd veel 
energie zal heengaan met zulke irrelevante discus
sies. 

De historicus P.C.Emmer heeft een studie ge
schreven over het Nederlandse aandeel in de slaven
handei.J7. Aan de hand van zorgvuldig gecijfer zet 
hij uiteen dat Nederland een forse partij heeft mee
geblazen. Wei zou die minder groot zijn dan soms 
rerondersteld is, en zijn slavenhandel en slavernij 
roor de Nederlandse economie van beperkte bete
kenis geweest. Ik heb niet de indruk dat op deze en 
dergelijke constateringen vee\ valt aan te merken 
maar de zwarte boosheid erover is groot. Emmer 
wordt verweten dat hij met zijn gecijfer het verhaal 
van de slaven zelf veronachtzaamt. Oat is als consta
teringjuister dan als verwijt; Emmers hoek was daar 
niet voor bedoeld. En zo voorts en zo verder: vee! 
kritiek is, hoe emotioneel begrijpelijk ook, inhou
delijk nauwelijks ter zake. Helaas is Emmer's ver
weer met een verwijzing naar de 'objectiviteit van 
de westerse wetenschap' eerder pedant dan bevor
derlijk voor de voortzetting van een dialoog. Het 
gaat niet zozeer om 'zwarte' versus 'witte' weten
schap, om de mens tegenover cijfers, om Platform 

Slavernijverleden en de anderen. Veeleer is van be

lang de juiste vragen te stellen. Oat op zijn beurt is 
weer afhankelijk van het probleem dat onder ogen 
wordt gezien en van de oplossingen die idealiter 
worden nagestreefd . En als eenmaal overeenstem
ming bestaat over vragen in verband met doelen, is 
het ook mogelijk de juiste manier van onderzoek 
daarbij te kiezen . 

Een in Nederland gevestigd en door Nederlandse 
instellingen gefinancierd instituut, dat een bijdrage 
wil (zou moeten) leveren aan gelijke kansen in Ne
derland voor nakomelingen van slaven voldoet aan 
zijn opdracht als het bij voorbeeld in kaart brengt, of 
en in hoeverre, slavernij armo 2ooo nog doorwerkt 
en emancipatie belemmert ( zowel in de houding van 
nakomelingen van slaven als in die van anderen) en 
als het onderzoekt wat adequate programma's zijn 
om indien nodig de slavennakomeling te detrauma
tiseren en de ander zich beter te doen gedragen. 
Zomaar een vraag. Er vallen moeiteloos series an
dere vragen te bedenken die ieder voor zich een zin
niger bijdrage leveren aan de zwarte emancipatie 
dan onderzoek naar de invloed van melanine op de 
intellectuele prestaties. Ook a! menen sommigen 
dat juist dankzij dit pigment het zwarte ras superieur 
is aan alle andere. 

WOUTER GORTZAK 

Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA 

H· Hoe dat ging is bijvoorbeeld te 
lezen in Chancellor Williams, 
The destruction '![black civilization, 
Chicago: 1987. 

3 6. De zwart-racistische teksten van de 
Amerikaan Leonard Jeffries vallen in te 
goede aarde. Meer van hem (en van zijn 
teksten) ben ik te we ten gekomen door 
een uurtje web-surfen. 

3 7· P. C. Emmer, De Nederlandse s/aven
handeilS00-1850, Amsterdam: 2ooo. 
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foto: J O HA N N A S P E LTI E 

De Apocalyps van Angers is een serie van ongeveer 70 grate tapijten uit de middeleeuwen met op elk doek een visioen en 

de oude man die het ziet : Johannes van Patmos (uit het laatste bijbelboek). De tapijten zijn om beurten rood en blauw en 

vanaf bijna de helft van de reeks versierd met gracieuze ranken of initial en . Het Laatste O ordeel eindigt boven een veld v~ 
bloemen in een middeleuwse stad: het Hemelse Jeruzalem. 

Aanbevolen bijbelteksten: Openb. 7" ; Openb. "•6; Open b. s=s en s:B; Matth. 24:43 en 1 Thess. s: 2 en 2 Petr. 3 :1 a en 

Openb. 3:3 en 16:15 ; Gen . 32: 22 t / m p .. . . PH.I. 
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APOCALYPS 9 

IN ANGERS 

Het ongedierte der millennia 

is bete of numeriek 

en niemendal, in plaats waarvan 

ontzaglijke telling in natura 

en de wind in vier dode hoeken 

die zwicht voor adem: in de mond 

het scherp van de snede. 

Alleen de blik van de bejaarde 

is hestand en zelf ook dee! van het doek. 

Stel vast: de leeuw is een lam, 

treft een dief in de nacht en slaat 

zijn heup tot een gang van gratie. 

Het gewoon patroon van wit 

ingewand en kaken scheurt 

en herweeft hij rood en blauw 

een web van monogram en ranken. 

Eeuwig spelt zich tijdelijk: 

een gespierd tableau 

in lelie en kantelen 

zoet en Angevijns. 

PHILIP INGELSE 
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Het Kabinet-Den Uyl 
De Nederlandse Unie 
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Geen gewoon kabinet belangrijke ontwikkelingen, zoals 
de onafhankelijkheid van Suri
name, niet behandeld te hebben 
omdat daar nauwelijks verschil 
van mening over was, maar in dat 
verband is het opmerkelijk dat de 
reactie op het lonken door Prins 
Bernhard naar steekpenningen 
van Lockheed wel uitgebreid 
wordt beschreven, hoewel daar
over binnen het kabinet toch juist 
geen conflict is geweest. 

Paul Bordewijk bespreekt : 

Pieter Bootsma en Willem Breedveld, 

De Verbeelding aan de Macht- Het 

Kabinet-Den llyl 1973-1977, Den Haag: 
sou Uitgevers, 1999. 

Bootsma en Breedveld zijn niet de 
eersten die een boek geschreven 
hebben over het Kabinet-Den 
Uyl, en ze zullen waarschijnlijk 
ook niet de laatsten zijn. Behan
delde Philip van Praag in Strategie 
en lllusie vooral het interne debat 
binnen de PvdA in die tijd, en han
delde lllusies van Den Uyl? met 
name over de beleidsprestaties van 
het kabinet, Bootsma en Breed
veld beschrijven vooral de ont
wikkelingen binnen het kabinet 
zelf, en richten zich daarom in de 
eerste plaats op die beleidsont
wikkelingen waarover conflicten 
zijn geweest. Daartoe hebben ze 
een uitgebreide documentenstu
die gepleegd, maar ook gesprek
ken gevoerd met veel betrokke
nen, waaronder alle nog levende 
ministers. 

Bootsma en Breedveld presen
teren een vlot geschreven jom·na
listiek relaas, dat zich zeer plezie
rig laat lezen. Er worden ook aller
lei nieuwe onthullinkjes gedaan. 
Toch blijft de lezer met vragen 
achter, met name als het gaat om 
de beweegredenen van Den Uyl in 
die bewogen periode. 

Details 

Er waren nogal wat conflicten 
binnen het Kabinet-Den Uyl. 
Zoals oud-minister Cruyters het 
uitdrukte: 'Het was in dat kabinet 
elke week wel heisa.' De onder
werpen varieerden van de bijna 
vergeten discussie over de inpol
dering van de Dollard tot het door 
de PvdA-fractie onder leiding van 
Van Thijn naar voren gebrachte 
viertal hervormingsvoorstellen -
over de grondpolitiek, de vermo
gensaanwasdeling, de selectieve 
investeringsregeling en de onder
nemingsraad- en van de oliecrisis 
tot de dreigende sluiting van Bloe
menhove. 

De auteurs zeggen sommige 

Vanuit mijn kennis als outsider heb 
ik weinig fouten kunnen ontdek
ken. Dat opp. 26 Boersma wordt 
aangeduid als de elfde PvdA-mi
nister, terwijl de PvdA maar zeven 
zetels in het kabinet bezette, moet 
waarschijnlijk freudiaans geduid 
worden. Het geeft aan hoe inder
tijd, toen Breedveld ambtelijk me
dewerker vanDen Uyl was, de mi
nisters van PPR en D '66 eenvou
dig bij die van de PvdA werden ge
teld. Zij namen ook deel aan het
zelfde bewindsliedenoverleg. 

Sommige details hebben de 
krant gehaald, zoals het aanvanke
lijke besluit van Marcel van Dam, 
als staatssecretaris niet bij de be
sluitvorming over het Lockheed
schandaal betrokken, om af te tre
den omdat geen strafrechtelijk on
derzoek werd ingesteld. Hij heeft 
zich daarna door Den Uyl laten 
bepraten, en veel kritiek geoogst 
omdat hij meer dan twintig jaar 
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later alsnog zijn oorspronkelijke 
reactie naar buiten heeft gebracht. 
Maar ik vermag niet in te zien 
waarom we dat achteraf niet zou
den mogen weten. 

Eerder lijkt het hoek mij voor 
Vredeling geen aangename lec
tuur. Wie leest hoe deze man tij
dens de Yom Kippur-oorlog, bui
ten het Kabinet en zijn coli ega van 
Buitenlandse Zaken om, opdracht 
gegeven heeft tot wapenleveran
ties aan Israel, en later toen het 
contract over de F 16's getekend 
moest worden wegvluchtte in de 
drank, kan niet anders conclude
ren dat hij nooit minister had 
mogen worden, hoe sympathiek 
hij vaak ook overkomt. 

Waarschijnlijk kon hij aileen 
overleven omdat in de gepolari
seerde sfeer van die dagen elke mi
nisterscrisis tot een kabinetscrisis 
kon leiden, en gezindheid belang
rijker was dan capabel functione
ren. Maar zijn grillig gedrag kan 
wei verklaren dat, ook al was hij 
minister van Defensie, hij niet 
werd opgenomen in de commissie 
van vijf ministers die zich met de 
Lockheed-zaak bemoeide, terwijl 
het toch ging om aankopen van 
militair materieel. Daar had ik 
meer over will en lezen. 

Frustraties 
Het boek handelt in hoofdzaak om 
de vraag, hoe de verhouding tus
sen de PvdA en de confessionelen 
zich ontwikkelde. Het gaat 
daarom ook diep in op de mislukte 
vorming van het tweede Kabinet
Den Uyl, waarover zo lang onder
handeld is dat men nog vaak het 
roorafgaande kabinet hoort aan
duiden als 'het eerste Kabinet
Den Uyl'. 

De auteurs gaan terug tot de 

s &.o 9 2ooo 

B 0 E K E N 

toenemende frustratie bij de PvdA 
over de kabinetten-Drees , en 
daarna over de nacht van Schmel
zer. Daarbij blijft overigens onder
belicht blijft dat velen in de PvdA, 
waaronder ook fractieleider Ne
derhorst, maar uiteraard niet de 
ministers, die motie van Schmel
zer wei een mooie gelegenheid 
vonden om op een nette manier 
van het Kabinet-Cals af te komen . 

Die frustraties leidden tot de . 
door Marcel van Dam tegen de zin 
van partijleider Den Uyl doorge
zette anti-KVP resolutie . Toen bij 
de verkiezingen van 197 2 de PvdA 
de grootste partij was geworden, 
kon pas een kabinet worden ge
vormd nadat Den Uyl zich gedeel
telijk onder de anti-KVP resolutie 
had uitgewurmd, maar aileen 
door K v P en A R P geen volwaar
dige plaats te gunnen in het kabi
net. Daarvoor moest betaald wor
den. 

Vee! PvdA-leden benaderden 
het kabinet met groot wantrou
wen, maar binnen het kabinet ver
slechterden ook de verhoudingen. 
Het is bekend dat op het laatst Den 
Uyl en Van Agt elkaar niet meer 
konden luchten of zien, al leed 
hun samenwerking bij het Lock
heed schandaal en de Molukse gij
zelingen daar niet onder. Uit bet 
hoek blijkt ook dat Lubbers het 
met Den Uyl volkomen gehad 
had, en hoe dan ook geen minister 
in een tweede Kabinet-Den Uyl 
had willen worden. 

Bootsma en Breedveld Iaten 
zien, hoe binnen het linkse kamp 
Den Uyl toch elke keer weer tot 
matiging oproept, maar op een of 
andere manier kreeg hij daar on
voldoende waardering voor bij 
zijn confessionele collega's . Waar
schijnlijk heeft hij zich tegenover 

hen te vee! solidair verklaard met 
zijn achterban, terwijl mijn erva
ring is dat juist begrip over en 
weer voor de onredelijkheid van 
elkaars achterban een belangrijk 
bindmiddel in een coalitie kan 
zijn. Hier zal de te schrijven bio
grafie van Den Uyl nadere infor
matie over moeten geven . 

Niet verrassend maar toch wei 
weer opmerkelijk is het om in het 
hoek bij degenen voor wie het Ka
binet-Den Uyl niet links genoeg 
was, niet aileen de namen van 
Hans Kombrink en Felix Rotten
berg aan te treffen, maar ook die 
van Ed van Thijn en Wim Kok. En 
dan ontbreekt nog Stan Poppe, die 
het Kabinet-Den Uyl een histori
sche vergissing noemde. Elke keer 
weer was de kritiek, dat het kabi
net niet aileen maar op de winkel 
moet passen of puin moet ruimen 
voor de kapitalisten, maar een 
fundamentele wijziging in de 
machtsverhoudingen tot stand 
moet brengen. 

Zowel bij Kok als bij Van Thijn 
is het de vraag of ze echt meenden 
wat ze zeiden, of aileen maar 
dachten dit soort dingen te moe
ten zeggen om hun eigen positie 
niet in gevaar te brengen. In het 
laatste geval kan ik ze geen onge
lijk geven. In de door Bootsma en 
Breedveld beschreven periode 
ben ik een paar jaar lid van de Par
tijraad geweest. De leden daar
van werden elk jaar opnieuw door 
de Gewestelijke Vergadering ver
kozen, en daarbij moest je aan
geven waarom je gekozen wilde 
worden. Toen ik eind 1976 aangaf 
er aan bij te willen dragen te voor
komen dat de PvdA nodeloos bui
ten de regering zou blijven, bleek 
een herverkiezing er niet in te zit
ten. 



De samenleving anno 1972 

Terugkijkend moet je constateren 
dat de samenleving anno r 97 2, die 
het Kabinet-Den Uyl wilde ver
nieuwen, veel meer het karakter 
van een socialistische samenleving 
had dan de huidige. Veel minder 
dan nu regeerde het grote geld. Er 
was geen sprake van de exorbi
tante, volgens Wim Kok zelfs ex
hibitionistische zelfverrijking die 
vve tegenwoordig bij onderne
mers zien. Op de beurs viel weinig 
te verdienen, maar de tarieven 
voor de inkomstenbelasting 
waren veel progressiever. 

Er was nog geen commerciële 
omroep, en hoewel de publieke 
omroep al wel reclame kende, be
schouwde men zich daar toch nog 
niet als rattenvangers die zoveel 
mogelijk kijkers moesten binden 
om die aan de adverteerder te 
kunnen verkopen. De reclame 
richtte zich ook nog meer op de 
inhoud van de producten, en niet 
op het manipuleren van de consu
ment door de associaties van het 
product met een bepaalde life
style. Ook in de sportwereld 
speelde het grote geld niet de rol 
van tegenwoordig. Niemand zou 
je geloofd hebben als je voorspeld 
had dat nog in de 2oste eeuw een 
voetbalclub naar de beurs zou 
gaan. 

Nutsbedrijven, de PTT en de 
spoorwegen waren nog niet gepri
vatiseerd, maar bevonden zich 
nog in de veilige handen van de 
overheid. Het staatsbedrijf DS M 

werd ingezet om het wegvallen 
van werkgelegenheid in Zuid
Limburg door de mijnsluitingen te 
compenseren. Het staatsvermo
gen was positief: de bezittingen 
overtroffen de staatschuld. 

Het systeem van woningwet-
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bouw maakte dat bij stadsuitbrei
dingen bevlogen architecten die 
de gedachte van het Nieuwe Bou
wen waren toegedaan hun gang 
konden gaan, zonder dat zij zich 
wat gelegen hoefden te laten lig
gen aan de voorkeur van kleinbur
gerlijke woningzoekenden voor 
kneuterige eengezinswoningen 
met puntdaken. 

Aan de universiteiten werden 
onderzoek en onderwijs nog 
ruimhartig gesteund, zodat 
derde-geldstroomonderzoek nog 
slechts een randverschijnsel was. 
De Wet Universitaire Bestuurs
hervorming gaf studenten en me
dewerkers een mate van zeggen
schap over de universiteit, die 
uniek was in de wereld. Wel werd 
er op de faciliteiten voor studen
ten reeds bezuinigd. 

Er was ook nagenoeg volledige 
werkgelegenheid, terwijl voor de
genen die desondanks geen werk 
hadden de toegang tot het stelsel 
van sociale zekerheid heel wat ge
makkelijker was dan tegenwoor
dig. Bedelarij was dan ook een uit
stervend verschijnsel, en drugs
overlast bestond nog niet. Voet
balvandalisme was ook nog geen 
normaal verschijnsel, evenmin als 
uitgaansgeweld. Er was over de 
hele linie minder criminaliteit. 

Natuurlijk, er was minder wel
vaart dan nu, en dat maakte het 
ook de moeite waard om te zorgen 
dat de welvaartsstijging zo veel 
mogelijk ten goede kwam aan de 
mensen met de laagste inkomens. 
Maar toch was in r 97 2 het kapita
lisme sterker beteugeld dan de 
PvdA- en zeker Kok- thans wen
selijk acht. 

De behoefte aan maatschappe
lijke hervormingen kwam dan ook 
niet zozeer voort uit een nuchtere 

analyse van het functioneren van 
de maatschappij, maar was een 
slap aftreksel van een romantisch 
verlangen naar de wereldrevolutie 
dat in die jaren opgang deed. In
tussen werd het belang dat er goed 
op de winkel werd gepast, en dat 
daarbij de goede keuzes werden 
gemaakt, sterk onderschat. Toch 
was het juist Den Uyl die daar in 
een poging om tegenwicht te bie
den tegen Nieuw Links in r 970 op 
gewezen had, in zijn fameuze arti
kel De smalle marges van democrati

sche politiek in dit blad. 
Achteraf wordt juist de manier 

gewaardeerd waarop het kabinet 
op de winkel heeft gepast, tijdens 
de oliecrisis, het Lockheed schan
daal en de Molukse gijzelingen. 
Het financieringstekort liep wel 
op, maar het liep niet uit de hand, 
zoals later onder Van Agt. 

Maatschappelijke hervormingen 

Daarentegen valt er over de po
gingen tot maatschappelijke her
vorming van het Kabinet weinig 
positiefs te melden. Er kwam niets 
terecht van de vier voorstellen die 
Van Thijn naar voren schoof, 
vooral ook omdat hij de realise
ring van die voorstellen presen
teerde als een overwinning van de 
PvdA op de confessionelen. 

Toen hij later de vorming van de 
Postbank op één lijn stelde met die 
vier voorstellen, nam de weer
stand tegen de Postbank geweldig 
toe, en lukte het Duisenberg niet 
die aanvaard te krijgen. Achteraf 
blijkt de vorming van de Postbank 
zoals die uiteindelijk onder Lub
bers I heeft plaats gevonden, trou
wens vooral de eerste aanzet te 
zijn geweest tot een ontwikkeling 
van de Postgiro van een algemene 
nutsvoorziening tot een private 
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bank die op maatregelen zint 
om onrendabele rekeninghouders 
kwijt te raken. 

Met vee! andere vernieuwingen 
die onder Den Uyl zijn gemtrodu
ceerd maar door Bootsma en 
Breedveld niet worden beschre
ven, zitten we intussen eveneens 
in onze maag. Dat geldt niet aileen 
voor de onafhankelijkheid van Su
riname, maar ook voor de stads
vernieuwing, waar het ideaal van 
bouwen voor de buurt tot een 
eenzijdige bevolkingsopbouw 
heeft geleid. De wet A ROB luidde 
de juridisering van het openbaar 
bestuur in die thans door mensen 
als Van Kemenade zo bestreden 
wordt. En buiten een kleine kring 
van onderwijszeloten moet nie
mand nog wat hebben van Van Ke
menades eigen middenschool. 
Met de door De Gaay Fortman na
gestreefde reorganisatie van het 
binnenlands bestuur is het nog 
steeds tobben. 

Eigenlijk was Duisenberg de 
enige die succesvolle hervormin
gen tot stand bracht. Die introdu
ceerde de B v, waardoor vee! zelf
standigen sindsdien minder belas
ting beta! en. En hij introduceerde 
met de een-procentnorm ook het 

s &_o 9 2ooo 

BOEKEN 

begrip collectieve uitgaven, waar
mee echte overheidsuitgaven, so
ciale uitkeringen en de gezond
heidszorg gezamenlijk aan een li
miet gebonden waren. Zonder dat 
zou het Kok in I 99 I niet mogelijk 
geweest zijn om voor te stellen 
een tegenvaller in de rente op de 
staatsschuld te compenseren met 
lagere WAO-uitkeringen. Maar dit 
waren niet bepaald de hervormin
gen waarvoor de PvdA in het kabi
net was gaan zitten. 
Eerder deden die zich voor op lo
kaal niveau. Daar vond een omslag 
plaats van industriele hoogbouw 
naar kleinschaliger bouwen, en 
van aanpassing van de binnenste
den aan het autoverkeer naar een 
beleid dat het autogebruik af
remde. 

Geen tweede Kabinet-Den Uyl 
Onder een tweede Kabinet-Den 
Uyl zou het passen op de winkel 
nog vee! belangrijker zijn gewor
den, gelet op de economische 
situatie. Hetis de vraag of datkabi
net het er beter zou hebben afge
bracht dan het eerste Kabinet-Van 
Agt. Daarom is het opmerkelijk 
dat Bootsma en Breedveld de uit
eindelijke oorzaak van het niet 

doorgaan niet leggen bij het ge
dram van Van Thijn ofbij de onwil 
van de partijraad, maar bij Den 
Uyl zelf, op grond van een eerder 
gepubliceerd interview van 
Breedveld met Den Uyl kort 
voordat deze ziek werd. Daarin 
legde Den Uyl sterk de nadruk op 
het slechte klimaat voor maat
schappelijke hervormingen. 
Hij leek toen zijn stelling uit I 970 
te zijn vergeten, dat men pas een 
mandaat verwerft voor vernieu
wingen wanneer men eerst heeft 
Iaten zien goed op de winkel te 
kunnen passen. Ook dat maakt 
nieuwsgierig naar de biografie van 
Den Uyl. Daaruit zou moeten blij
ken in hoeverre hier sprake is van 
een rechtvaardiging achteraf, dan 
wel van een radicalisering in het 
denken van Den Uyl tussen I970 
en 197 8, doordat hij de verbale 
concessies die hij aan de achterban 
van de PvdA moest doen, geleide
lijk gemternaliseerd heeft. 
Maar de auteurs van die biografie 
treffen bij Bootsma en Breedveld 
veel waardevol materiaal aan. 

PAUL BORDEWIJK 
Lid van de werkaroep Partijpolitieke 
Processen van de wss 



De N ederlandse Unie 
als antwoord op de 
Dui tse bezetting 

Ger Verrips bespreekt: 
Wichert ten Have: De Nederlandse Unie. 

Aanpassin9, vernieuwin9 en corifrontatie in 

bezettinastijd, 1940-1941. Amsterdam: 
Prometheus, 1999. 

Op 24 juli 2 ooo waren op de dag af 
zestigjaar verstreken sinds de Ne
derlandse Unie werd opgericht, 
de meest massale politieke forma
tie die ons land ooit heeft gekend. 
Er sloten zich in het kort tevoren 
door Duitse troepen overwel
digde Nederland, met een totale 
bevolking van acht miljoen men
sen, in een half jaar tijd negenhon
derdduizend, merendeels manne
lijke volwassenen bij aan. De Unie 
heeft amper een jaar kunnen be
staan en eind 1 941 werd ze ook 
formeel opgeheven. 

Na de oorlog bleef de stelling
name van de Unie een politiek ge
voelig onderwerp, in het bijzon
der omdat de oprichters - een 
driemanschap bestaande uit de 
Rotterdamse hoofdcomrnissaris 
van politie, mr. L. Einthoven, de 
commissaris van de koningin in 
Groningen, ]. Linthorst Homan, 
en de hoogleraar psychologie, J. 
E. de Quay- werd verweten to en
tertijd in feite verregaande colla
boratie en onderschikking van N e
derland aan Duitsland te hebben 
beoogd. Thans, rneer dan een 
halve eeuw na de oorlog, is pas de 
eerste grondige studie met een af
staildelijk, nuchter oordeel over 
dit opmerkelijke fenomeen in 
onze vaderlandse geschiedenis 
verschenen. De auteur, Wichert 
ten Have, koos ervoor de Neder-
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landse Unie te bezien 'als organi
satie die ontstond en zich ontwik
kelde in de specifieke omstandig
heden van het eerste jaar van de 
bezetting. Centraal staan de stand
punten en overwegingen van de 
betrokkenen zelf'. 

De oprichting van de Neder
landse Unie hield een keuze in 
voor een openbaar en legaal optre
den onder het gezag van de Duitse 
bezetters en daarmee een erken
ning van de bevoegdheden van de 
bezettende overheid. 'Met een 
pro-Duitse opstelling had dat op 
zichzelf niets te maken,' merkt 
Ten Have op. 'Vanuit een erken
ning van de realiteit van de situatie 
diende afgetast te worden welke 
speelruimte er nog bestond. Het 
overgrote dee) van de leidingge
vende functionarissen in het land 
nam deze positie in. Zij versterk
ten daarmee de neiging van de be
volking het Ieven 'zo normaal mo
gelijk' voort te zetten.' Het leidde 
tot een mate van aanpassing aan 
het bezettingsregiem waarvoor 
men in de naoorlogse terugblik 
weinig begrip kon of wilde op
brengen. 

Het idee van samenwerking 
met de Duitse overheid deelde de 
Unieleicling met de secretarissen
generaal van de departementen in 
Den Haag die het bestuur van het 
Nederlandse ambtelijke apparaat 
voor hun rekening bleven nemen 
nadat de koningin en de ministers 
waren uitgeweken naar Londen, 
met de pers en met een groot dee I 
van de bevolking. 'Tegenstanders 
van de Nederlandse Unie en later 
ook critici van de secretarissen
generaal, zoals de politici Colijn, 
Drees en Telders, hadden in dit 
opzicht geen andere mening,' 
schrijft Ten Have. De Nederlandse 

Unie sloot aan bij een breed ver· 
Iangen te vermijden dat de Duitse 
bezetting zou lei den tot 'blijvende 
ingrepen in de Nederlandse sa· 
menleving of tot een blijvend ver· 
lies van de onafhankelijkheid, ook 
in de toekomst.' Stil wantrouwen 
ten spijt, werd door de meeste lei· 
ders van de traditionele politieke 
partijen, met inbegrip van de SO· 

cialisten en de liberalen, de op· 
richting van de Unie aanvankelijk 
dan ook gestimuleerd, wat aan de 
snelle toeloop heeft bijgedragen. 

Onuitgesproken hield men 
zich vrij algemeen aan wat Ten 
Have 'de beschermingshypothese' 
noemt. Men hoopte nazificatie 
van de samenleving te voorkomen 
en herstel van een zo groot moge· 
lijke zelfstandigheid te bevorde
ren na de in die tijd verwachte af. 
loop van de oorlog. 

Cruciale decennia 

De belangrijkste veranderingen in 
de vertrouwde internationale po· 
sitie en in de binnenlandse ver· 
houdingen van Nederland in de 
laatste honderdvijftig jaar vindt 
men in de periode 1930-19So:tij· 
dens de diepe sociaaleconomische 
crisis in de jaren dertig, de Duitse 
bezetting in de jaren 1 940-194) 
en de bijna vijfjaar durende oorlog 
tegen de Republik Indonesia die er 
op volgde. In deze twintig jaar 
waren het de internationale ver· 
houdingen die tel kens de doorslag 
gaven bij wat Nederland over· 
kwam. 

De zelden als zodanig publiek 
besproken maar in feite vrijwel a]. 
gemeen aanvaarde uitgangspun· 
ten van het buitenlandse beleid 
waren tot dan toe het behoud van 
de nationale zelfstandigheid en 
een ver doorgevoerde neutraliteit 
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bij internationale conflicten. Af
zijdigheid leek de voornaamste 
voorwaarde voor een blijvende, 
optin1ale deelname aan het inter
nationale handelsverkeer, wat als 
doorslaggevend nationaal belang 
werd gezien. 

Het overrompelend succes van 
de Nederlandse Unie was, meer 
dan een reactie op de situatie na de 
snelle Nederlandse capitulatie en 
de Ouitse bezetting, de uitdruk
king van een behoefte aan een 
nieuwe vorm van saamhorigheid. 
Ze was ook een antwoord op het 
vooruitzicht van een onvermijde
lijk door Duitsland gedomineerd 
Europa en de wens daarin voor 
Nederland opnieuw zo vee! moge
lijk zelfstandigheid en afzijdigheid 
te bewerkstelligen. Ten Haves be
toog zou aan kracht hebben ge
wonnen als hij wat meer aandacht 
had besteed aan deze toekomst
verwachting in de zomer van 1 940 
- ze is naar mijn inschatting van 
vee! meer gewicht geweest dan 
men op grond van zijn schets van 
de situatie zou aannemen. 

'Tot samenwerking bereid' 
kopte bet weekblad van de Neder
landse Unie op 5 oktober 1940. 
Wie dit in het Iicht van de na de 
oorlog gehanteerde normen en 
verzetslegenden onder ogen 
kreeg, las er al gauw een verwer
pelijke collaboratiekoers in. Met 
het oog op de internationale situ
atie op dat moment zagen de keu
zen waar men voor stond er an
ders uit dan toen de afloop van de 
oorlog bekend was. Hitler had na 
zijn overwinningen in de Duitse 
politiek en in de Europese diplo
matic in de jaren dertig een 
Groot-Duitsland tot stand ge
bracht, dat zijn machtsontplooiing 
op het continent in het voorjaar 
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van 1940 bekroonde met een mili
taire zegetocht, die niet aileen tot 
de verovering van Noorwegen en 
Denemarken, Nederland en Bel
gie leidde, maar ook 'de erfvijand' 
Frankrijk op de knieen dwong met 
als klap op de vuurpijl een Duitse 
overwinningsparade in Parijs. 
Heel de Westkust van het Euro
pese vasteland, vanaf de Pyre
neeen tot aan de Noordpunt van 
Noorwegen, was in Duitse han
den. 

Duitse overwinning? 

De panische vlucht in juni 1940 
van het driehonderdduizend man 
sterke Britse Ieger, via Duinker
ken en Het Kanaal en met achter
lating van a! het zwaar materieel, 
betekende dat Groot-Brittannie 
militair voor vele jaren was uitge
schakeld. Het was reeel te ver
wachten dat in Britse regerings
kringen sterke neigingen zouden 
opborrelen om toe te geven aan 
Hitlers eisen. Na de oorlog is ge
bleken dat het Britse kabinet in de 
dagen na de Franse capitulatie ook 
een paar maal bijeen is geweest 
zonder premier Churchill, die van 
geen toegeven aan Hitler wilde 
weten, om uit vermeend nationaal 
eigenbelang een schikking en een 
vredesakkoord met Berlijn te 
overwegen. Daarbij komt dat 
Duitsland een sterk bondgenoot
schap had met Italie en Japan en 
bovendien een verdrag met de 
Sovjet-Unie voor het verder ont
wikkelen van wederzijds voorde
lige betrekkingen. De Verenigde 
Staten stelden zich neutraal op, de 
publieke opinie was er allerminst 
voorbereid op betrokkenheid bij 
conflicten in Europa. 

Vanuit Nederlands perspectief 
zag het er naar uit dat Duitsland 

het in Europa vele jaren voor het 
zeggen zou hebben . Overtuigende 
alternatieven waren op dat mo
ment niet in zicht. 

De snelle en omvangrijke mo
bilisatie door de Nederlandse 
Unie was echter niet alleen een 
gevolg van sterke nationale re
flexen op de onvoorwaardelijke 
overgave aan de Duitse invallers, 
van oplevende verlangens naar be
houd van zelfstandigheid en van 
het zich afzetten tegen de Neder
landse nationaal-socialisten in de 
N s B die zich door de Duitse bezet
ting in bevoorrechte posities wis
ten. Er speelde ook een a! voor de 
oorlog sterk toegenomen be
hoefte mee. 'Specifiek voor de 
Unie was, dat de beweging open
lijk en actief opkwam voor het Ne
derlandse karakter en tegelijk 
pleitte voor daadkrachtige her
vormingen in politiek en maat
schappij ,' benadrukt Ten Have. Hij 
wijdt er een groot dee! van zijn 
studie aan . 

De Nederlandse Unie vormde 
een bedding voor vel en die afkeer 
hadden van de 'hokjesgeest' in de 
Nederlandse samenleving, van de 
godsdienstige en maatschappe
lijke verdeeldheid en van het ver
zuilde politieke bestel waaraan 
vooral het falen bij de bestrijding 
van de sociaaleconomische crisis 
werd geweten. Ten Have geeft een 
gedetailleerd beeld van het optre
den van de toen doorgaans nog 
jonge 'vernieuwers' die v66r 
1 940 hun ideeen over politieke en 
sociale hervormingen presenteer
den. Zij deelden, ondanks hun 
verschillende opvattingen een 
streven naar 'volkseenheid', so
ciaaleconomische ordening en een 
sterker gezag. 

Aan de discussies die in deze 



kringen in de jaren dertig op gang 
waren gekomen werd deelgeno
men door socialisten onder wie 
Banning, Wiardi Beckman, Bron
gersma, Brugmans, Drees, Van 
der Goes van Naters, Schermer
horn, Scheps, Suurhoff, Thomas
sen en Vorrink. De !eiders van de 
Nederlandse Unie hechtten zeer 
aan ondersteuning en deelname 
van vooraanstaande sociaal-demo
craten aan de Unie. Zij vond die 
vooral bij een groep rond Van der 
Goes van Naters. Vee! terughou
dender bleven partijvoorzitter 
Vorrink en Drees, in 1939 voor
zitter van de Kamerfractie van de 
SOAP geworden. Drees achtte 'de 
kans op het inslaan van een ver
keerde weg' te groot. Scheps be
pleitte de Nederlandse Unie voor
lopig met vertrouwen tegemoet 
te treden vanwege haar nationale 
karakter en haar moed om 'het 
maatschappelijk vraagstuk' aan de 
orde te stellen. Het autoritaire ka
rakter van de organisatie, waar het 
leidinggevend driemanschap een 
stichtingsvorm had gekozen, 
moest volgens Scheps door de so
ciaaldemocraten wei worden bes
treden, maar was onder de gege
ven omstandigheden geen be
zwaar. 

De felste socialistische oppo
nent van de koers van de Neder
landse Unie was Frans Goedhart, 
die in diezelfde maanden onder de 
schuilnaam Pieter 't Hoen het ini
tiatief nam voor de verschijning 
van het verzetsblad Het Parool. 

Ten Have geeft ook de factoren 
aan die tot de ondergang van de 
Nederlandse Unie leidden. 'In het 
voorjaar van 1941 , tussen de fe
bruaristaking (tegen de jodenver
volging) en de aanval op de Sovjet
Unie voltrok zich de breuk tussen 
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de bezetter en de Nederlandse be
volking. De Duitsers gaven de illu
sie over een vrijwillige nazificatie 
van Nederland op. Aan de Neder
landse kant had de beschermings
hypothese vee! van zijn overtui
gingskracht verloren. De norm 
werd de algehele confrontatie met 
de bezetter.' De Unie deelde in 
haar weekblad publiekelijk mee 
ook in de oorlog tegen de Sovjet
Unie niet aan Duitse kant te kun
nen staan. 'Deze confrontatie be
zegelde de ondergang van het 
tweesporen beleid van de Unie', 
concludeert Ten Have. 'Door de 
verscherping van het bewind van 
de Duitse bezetter werd het on
mogelijk de twee sporen tegelijk 
te volgen. Het beschermen van 
het 'Nederlands karakter' bracht 
steeds meer het risico met zich 
mee dat dit karakter door het doen 
van concessies verloren ging. De 
opheffmg van de Nederlandse 
Unie door de bezetter maakte een 
eind aan dit dilemma.' 

Duitse nederlaag bespoedigen 
De toestand in de wereld was radi
caal gewijzigd. Vaststond dat 
Groot-Brittannie de strijd niet zou 
opgeven. De conservatieve poli
tieke en militaire elites in Duits
land hadden zich door hun steun 
aan Hiders aanval op de Sovjet
Unie opnieuw in een tweefronten
oorlog gemanoeuvreerd die, in elk 
geval na de Duitse oorlogsverkla
ring aan de Verenigde Staten, vol
strekt uitzichtloos was geworden. 
Vanuit elke gezichtshoek op elk 
nationaal Nederlands belang bleef 
maar een politieke conclusie open: 
de Duitse nederlaag bespoedigen. 

Ten Have spreekt in zijn genu
anceerde slotbeschouwingen van 
'een dubbelzinnig effect' van het 

optreden van de Unie en hij gaat 
aan de schaduwzijden ervan niet 
voorbij: 'De Unie was door haar 
pluriforme samenstelling en mas· 
sale aanhang ondanks aile aanpas
sing uiteindelijk een factor bij het 
frustreren van de pogingen van de 
bezetter een geleidelijke zelfnazi· 
flcatie tot stand te brengen. ( ... ] 
Het meest radicaal (in haar aan
passing aan Duitse eisen), want 
ook de eigen gestelde grenzen 
overschrijdend, was het opstellen 
van de regel dat joden geen wer· 
kend lid mochten worden. Dit 
was een verregaande maatregel, 
omdat de Unie juist tegen het anti· 
semitisme van de bezetter had 
stelling genom en. [ ... ) Daarnaast 
heeft de Unie, op eigen verant· 
woordelijkheid, tijdens de bezet· 
ting opvattingen verbreid die bij 
toepassing een aantasting van de 
parlementaire democratic of ten. 
minste van het stelsel van politieke 
partijen konden betekenen. [ ... ] 
Hetzelfde gold voor het gebruik 
van een aan het nationaal-socia· 
lisme verwante terminologie. 
Tenslotte maakte de Unie met 
haar succes een loyale samenwer· 
king met de bezetter respectabel .' 

In de reacties op Ten Haves stu· 
die ging vee! aandacht uit naar 
diens overtuigende correcties op 
het na de oorlog, mede door toe· 
doen van L. de Jong, geschapen 
beeld als zouden de !eiders van de 
Unie 'fout' zijn geweest. Ten 
Have: 'De later 'uitgevonden cor· 
rectheid' werd als meetlat over de 
gedragingen in het onzekere eer. 
ste oorlogsjaar gelegd. Vooral de 
openlijk actieve Nederlandse 
Unie was in deze periode een op· 
vallend verschijnsel en kreeg zo 
'het verkeerde verleden' toege· 
speeld.' 
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Het is overigens duidelijk dat 
een en ander de na-oorlogse car
rieres van het drietal weinig kan 
hebben geschaad. Zo voerde De 
Quay in het najaar van 1 944, on
middellijk na de bevrijding van het 
Zuiden, in Londen al verschei
dene besprekingen met koningin 
Wilhelmina bij wie hij 'persona 
gratissima' was en adviseerde hij 
haar over de samenstelling van een 
nieuwe regering; in het laatste 
oorlogskabinet-Gerbrandy werd 
hij minister van Oorlog en na de 
bevrijding werd hij benoemd tot 
commissaris van de koningin in 
Noord-Brabant. Vijftien jaar later 
volgde ruj Drees op als minister
president. Einthoven werd in het 
laatste oorlogsjaar adviseur van de 
regering in Londen; tot zijn pen
sionering was hij Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheids Dienst. 
Ook aan Linthorst Homan, die 
verder aan Duitse eisen tegemoet 
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had will en komen dan de twee ge
noemden, werden na de oorlog 
belangrijke bestuursposten aange
boden. 

Ten Have wordt soms een te 
minitieuze aandacht voor de on
vrede met de verzuiling en te ge
detailleerde beschrijvingen ver
weten . AI is niet elk finesse verras
send, sprekend en van belang, vele 
zijn het wei, ook voor wie al veel 
langer skeptisch en kritisch reage
ren op zwart-wit contrasten in 
gangbare denkbeelden over de be
zettingstijd. Juist Ten Haves preci
sie laat weinig ruimte voor twijfel 
aan het realiteitsgehalte van zijn 
schildering of aan de beperkte 
maar weloverwogen en zorgvul
dig onder woorden gebrachte 
conclusies. De Nederlandse Unie is 
verplichte lektuur bij elke studie 
over de verzuiling en over de aan
zetten tot doorbraken in de 
scheidsmuren die uit godsdien-

stige en andere aangescherpte 
ideologische geschillen waren op
getrokken. 

Het is jammer dat Ten Have een 
paar belangrijke zaken - zoals de 
verwachtingen en beleidsoverwe
gingen met betrekking tot de Unie 
aan Duitse kant, de problem en die 
rezen voor de Nationaal-Socialis
tische Beweging in Nederland 
door het bestaan van de Unie, en 
de reacties binnen de Nederlandse 
ambtenarij- vrijwel geheel buiten 
beschouwing laat. Daar staat te
genover dat de nuchtere kijk van 
Ten Have op de toestand in ons 
land aan het begin van de Duitse 
bezetting een stimulerend voor
beeld kan zijn voor afstandelijker 
onderzoek en geschiedschrijving 
over de cruciale decennia in de 
twintigste eeuw. 

GER VERRIPS 

schrijver 
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De Nederlandse angst 
voor doortastende 
politici 

De explosie in Enschede heeft de 
vraag opgeroepen, ofbij bet verle
nen van vergunningen wei zorg
vuldig genoeg te werk wordt 
gegaan, en of de regels dienaan
gaande wei deugen. Maar mis
schien is bet probleem veeleer, dat 
onze bestuurders in zekere zin 
juist te zoravuldiB te werk gaan, 
omdat zij zich zo angstvallig aan 
die regels houden. Oat het van de 
overheid onverstandig was om een 
vuurwerkopslagplaats zo dicht bij 
een woonwijk toe te Iaten, zullen 
thans weinigen betwisten, maar 
de vraag is, of de overheid op het 
beslissende moment ook over vol
doende wettelijke middelen be
schikte, om het onverstandige te 
beletten. De vrijwel gelijktijdig af
gebrande afvalverwerkingsfabriek 
in Drachten kwam er immers on
clanks het hevige verzet van de ge
meente toch. Zij bleek juridisch 
niet bij machte de bouw te verhin
deren, ook al vond zij daarvoor bij 
de hele plaatselijke gemeenschap 
steun. Verstandelijk gelijk en wet
telijk gelijk, rede en recht, blijken 
vaak niet samen te vallen, en dat 
voert ons tot de kern van de zaak. 

In een rechtsstaat als Nederland 
wordt de individuele burger over 
het algemeen vrij goed tegen ei
genmachtig optreden van de over
heid beschermt. Deze kan veelal 
slechts op grond van expliciet ge
formuleerde algemene wetten en 
regels concrete activiteiten beper
ken of verbieden. Anders beet het 
al snel dat er sprake is van rechts
ongelijkheid en willekeur, en de 
burger die zich daartegen verzet 

krijgt bij ons, in vergelijking met im 
vee! andere Europese Ianden, in lie 
een rechtzaak relatief snel gelijk. En 

Waarom zou mijn buurman wei oo 
een monsterlijke dakkapel mogen he 
bouwen, en ik niet? Oat mijn huis wt 
toevallig door Berlage is ontwor- we 
pen, en het zijne slechts door m1 
dorpsaannemer Janssen zie ik met Z'A 

het oog op mijn even nijpende zol- \at 
derruimtetekort nog niet als hi• 
rechtvaardig argument. Zolang Be 
niet a! voordien officieel in een zo 
hele canon van plaatselijke veror- pi: 
deningen is vastgelegd dat alleen 
mijn huis een beschermd monu- of 
ment is, waaraan uit dien hoofde zo 
niets veranderd mag worden, heb bl1 
ik aan de persoonlijke smaak van mt 
stadse architectuurliefhebbers die ba 
Berlage boger inschatten dan de 
dorpsgenoot Janssen geen bood- be 
schap. Bewijs maar eens met de ve 
wet in de hand dat mijn smaak ve 
minder rechten bezit dan die van de 
hun! Wie is dus de burgemeester vl1 
om mij op grond van geheel sub- of 
j ectieve ingevingen in een vrij land li j 
te verbieden te verhandelen wat ik pit 
wil en waar ik dat wil zolang ik aan zo 
de regels voldoe en hij zich niet op te; 
een specifiek wetsartikel kan be- ve 
roepen waarin eenduidig staat dat ve 
ik dit of dat niet mag? to 

Wij slikken, internationaal ge· be 
zien, vrij weinig van de overheid nc 
alleen omdat de overheid beweert d~ 
dat dat moet, en de opvatting van gil 
een officiele gezagsdrager bezit bij or 
ons als zodanig naar verhouding zo 
weinig gezag. Kritisch burger- h 
schap, dopen wij dat dan positief, aa 
niet over je been Iaten !open, zelf. wl 
bewust opkomen voor je eigen he· aa 
lang. Niet voor niets vormt voor 0 
menig Nederlands ingezetene de e 
eigen vindingrijkheid in het zoe· m 
ken naar mazen in de wet bij het b 
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van het belastingformu
lier zijn grootste creatieve trots. 
En omgekeerd slaagt de burger er 
ook veelal in om bepaalde door 
hem als ongewenst ervaren, maar 
wei door onze volksvertegen
woordigers democratisch gena
men besluiten, met allerhand be
zwaarschriften toch tenminste 
langdurig te frustreren. Men hoeft 
hier aileen maar te denken aan de 
Betuwelijn of het Bulderbos, ook 
zonder het met de aangevochten 
plannen als zodanig eens te zijn. 

Maar geen enkele algemene wet 
of regel kan in aile denkbare bij
zondere gevallen voorzien. Dat 
bleek nog niet zo lang terug bij de 
mestproblematiek, toen uit Bra
bant verdreven varkenshouders 
door gehaaide advocaten snel de 
bestemmingsplannen en milieu
rerordeningen van allerlei tot dus
rerre dolgelukkige varkensvrije 
dorpen elders in hetland lieten na
''looien. Hetdoel was om te kijken 
of er ergens misschien een wette
lijke lacune bestond die het de 
plaatselijke overheid onmogelijk 
zou maken om zich voor de rech
ter met succes tegen hun komst te 
rerzetten. Wat niet expliciet is 
rerboden, is hier immers al snel 
toegestaan. Het feit dat in de des
bestreffende gemeente bestuur 
noch bevolking die varkens wil is 
dan veelal niet genoeg om vesti
ging te kunnen verhinderen, 
omdat er geen verordening is die 
zo'n vestiging nadrukkelijk uit
sluit. Oat laatste is ook logisch, 
aangezien tot op dat moment ge
woon nog geen zinnig mens ooit 
aan die mogelijkheid had gedacht. 
Ook van de eventuele aanleg van 
een overslaghaven voor oceaansto
mers wordt in de gemeentelijke 
bepallngen van een gemiddeld 

Fries terpdorp niet gerept. Mocht 
iemand alsnog op het idee komen, 
dan zal de bevolking mogelijk op
nieuw met lege handen staan, en 
hooguit een bij toeval nooit ge
schrapte bepaling uit achttienzo
veel inzake de maximaal toege
stane diepgang van roeiboten bij 
doorvaart door de plaatselijke 
schutsluis redding kunnen bieden. 
Een beroep op het gezond ver
stand, of zelfs op de meerderheid 
van de ingezetenen blijkt dan vaak 
niet genoeg. In zo'n geval verliest 
de democratie het van de rechts
staat, omdat het collectief der bur
gers, juist omdat de wet hun indi
viduele rechten zo goed tegen een 
almachtige overheid wil bescher
men, daardoor juridisch ook snel 
zwak staat tegenover elk initiatief
rijk mede-individu, in casu een le
vensgevaarlijk bedrijf. 

Mentaliteitsverschil 
Wie dan ook nu, hoezeer op zich 
terecht en begrijpelijk, naar 
Duitsland als lichtend voorbeeld 
verwijst, waar S. E. Fireworks a! lang 
naar een afgelegen industrieter
rein zou zijn verbannen, doet er 
tegelijk goed aan om wei een ding 
te bedenken. De Duitsers zijn eer
der bereid om eenmaal door de 
overheid uit naam van het alge
meen belang genomen besluiten 
ook zonder tegenspraak als zoda
nig te aanvaarden. Besluit is be
sluit, en juist in Nederland stelt 
men een definitief besluit omdat 
dat toch zo vreselijk dwingend is 
altijd het liefste nog even uit. En 
ook als het uiteindelijk wei tot een 
beslissing gekomen is, probeert 
iedere tegenstander er keer op 
keer met een beroep op particu
lier inzicht, economisch be lang of 
algehele zieligheid onder uit te 

komen, ofhet nude nederwiet of 
de varkensmest of de vuurpijl be
treft. Als er dan nergens met na
druk geschreven staat dat het niet 
een onsje meer mag zijn, staat de 
democratisch gelegitimeerde 
staat met een beroep op het ver
stand tegenover de wiet, mest of 
vuurwerk producerende individu
ele burger met diens beroep op 
het recht soms machteloos. 

Wee de politieagent, die mij 
dwingt om op weg naar mijn eigen 
huis een blokje om te rijden, 
omdat er toevallig een paar passe
rende staatshoofden tegen vijan
dige spandoeken dienen te wor
den beschermd! Dat do en zij maar 
in hun eigen tijd. Ik heb even vee] 
rechten op doorgang als zo'n Ja
panse keizer, ik moet hier nu even 
goed zijn als hij, ja, gewoon omdat 
ik daar woon. Een Engelsman of 
Duitser, vanouds meer hierarchie 
gewend en accepterend, zou in 
zo' n geval eerder erkennen dat de 
staat bijzondere bevoegdheden 
heeft dan een Nederlander. Dat 
bleek drie jaar geleden al eens tij
dens de Eurotop in Amsterdam. 
Dat bij ons heel het land na de 
Oorlog tegen zijn noodverorde
nende burgemeesters in het Ver
zet is gegaan, verdient natuurlijk 
aile sympathie en spoort ook uit
stekend met onze minstens tot de 
Opstand tegen Spanje terug te 
voeren nationale neiging om ons 
door niemand de wet te Iaten 
voorschrijven, maar het heeft dus 
ook zijn keerzijde. 

Bij onze ooster- en overburen 
ligt het primaat veel meer bij de 
politiek, waar bij ons burgers en 
bedrijven net als bij de Amerika
nen voortdurend met een beroep 
op hun vrijheid naar de rechter 
!open om na een onwelgevallige 
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beslissing van de overheid alsnog 
hun gelijk te halen. Omdat in Ne
derland, op grond van onze col
lectieve liberale en egalitaire drif
ten, de afkeer van willekeur en de 
angst voor een despotische over
heid diepgeworteld is, wordt aan 
dat burgergelijk tegenover de 
overheid vervolgens ook alle rech
terlijke ruimte gegeven. Daarmee 
slaan wij diezelfde overheid echter 
tegelijk ook een belangrijk middel 
uit handen, om ons tegen onze 
medeburgers en hun handel te be
schermen wanneer die eens niet 
uit dakkapellen, maar uit vuurpij
len bestaat. 

In andere Europese Ianden heb
ben politiek en ambtenarij vaak 
meer ruimte om een eigen koers 
te varen en zelfstandig te hande
len, zonder meteen als autoritair 
te worden aangeklaagd of wegens 
een te wankele juridische basis 
voor het gerecht te worden ge
daagd. De garantie tegen wanbe
leid van de staat wordt daar wat 
minder gezocht in de macht van de 
wet, en wat meer in de macht van 
de kiezer. Dat heeft zijn nadeel 
voor ieder die allereerst zijn ei
genbelang tegenover de overheid 
veilig wil stellen, maar zijn voor
deel voor ieder die zich allereerst 
met behulp van de overheid tegen
over het eigenbelang van een 
ander veilig wil stellen. 

Bij de keuze tussen individuele 
vrijheid of collectieve veiligheid 
ingeval van wettelijke lacunes ten
deert de Duitser in zijn oordeel 
over overheidsoptreden over het 
algemeen eerder tot het laatste, de 
Nederlander tot het eerste, en dat 
betekent, dat hij ook eerder de 
vrijheid van anderen om naar be
lieven vuurwerk op te slaan ris
keert. Om die vrijheid in te darn
men staan namelijk twee wegen 
open. Men kan om steeds verder 
gedetailleerde verordeningen 
roe pen, zoals inderdaad keer op 
keer gebeurt, hoezeer ook strijdig 
met de gelijktijdig beleden dere
guleringsideologie van dit mo
ment. Of men kan de politici 
ruirnhartiger toestaan om, ook als 
de wet daarvoor geen helder hou
vast biedt, toch in te grijpen op 
basis van hun democratisch ge
mandateerde verantwoordelijk
heid en het gezonde verstand. 
Maar dan moet er ook minder ge
legenheid voor afzonderlijke inge
zetenen zijn om ingeval van onge
noegen een herroeping van zo'n 
beslissing af te kunnen dwingen 
via de rechtbank in plaats van via 
de stembus. Dan wordt het al of 
niet verlenen van een vuurwerk
vergunning ook meer een bewust 
op zijn economische voors en zijn 
ecologische tegens overwogen be
stuurlijke daad dan een aile juridi-

sche risico 's mijdende ambtelijkc 
invuloefening. Dat kan overigens 
de interesse voor de lokale poli· 
tiek aileen maar ten goede komen. 
Wie namelijk meer ruimte schept 
voor doortastendheid bij politici, 
krijgt daar ook doortastender po· 
litici voor terug. Als hun keuze de 
bevolking dan niet bevalt, bestaat 
de mogelijkheid om hen bij de 
eerstvolgende verkiezingen naar 
huis te sturen - en in het buiten. 
land bovendien vaak ook om hun 
beleid per referendum te corrige· 
ren. 

Het is dit uit onze vrees voor 
bestuurlijke willekeur voortvloei
ende gebrek aan beleidsvrijheid 
voor onze politici dater in belang· 
rijke mate voor zorgt, dat zij en 
hun ambtenaren zich voortdurend 
zo angstvallig formeel gedragen: 
bij de minste niet door speciale 
nieuwe voorschriften gelegiti· 
meerde afwijking van eerdere al
gemene regels zou de overheid 
volgens de publieke opinie name
lijk al snel in strijd handelen met 
het recht. Maar dan zal eveneem 
in rapporten over rampen in de 
toekomst de doorslag geven dat de 
vergunning toch immers in orde 
was, ook al was het verstand hetin 
dat geval niet. 

THOMAS VON DER DUNK 

Cultuurhistoricus 
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'Gedogen moet mogen.' In dit simpele zinnetje ligt de nodige conllict
stof opgeslagen. Er zijn dingen die naar de letter van de wet niet mogen, 
maar die de overheid niet kan verhelpen of die toch eigenlijk niet zo erg 
zijn of die beter aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers kunnen 
worden overgelaten. Als dan de regels niet veranderd kunnen worden 
(internationale afspraken) is systematisch gedogen aantrekkelijker dan 
selectief handhaven. Er komt dus gedoogbeleid. In het Gedoogbesluit 
Geluidszones Schiphol deelt de minister bijvoorbeeld mee 'niet hand
havend te zullen optreden' tegen overschrijdingen van de geluidsnor
men. De wettelijke regels worden dus met een pennestreek buiten 
werking gesteld door een functionaris die niet op eigen houtje de regels 
zou kunnen veranderen. 

Het is wel te begrijpen dat de politieke jongerenorganisaties van 
rechts tot links vinden dat gedoogbeleid de geloofwaardigheid van het 
democratische rechtssysteem aantast. Wie zich op het standpunt stelt 
dat recht uit regels bestaat die democratisch tot stand moeten komen en 
dan ook onverkort moeten worden uitgevoerd, moet gedogen wel een 
uitwas vinden. Toch hebben de jongeren ongelijk, want zij hebben de 
verkeerde bril opgezet. Het gaat in het recht niet aileen om regels maar 
ook om redelijkheid . De praktijk moet met de regels kunnen Ieven en 
dan is de geest van de wetten belangrijker dan de letter. Gedogen moet 
mogen als dat gedogen in de praktijk waar het om gaat, een goede uit
werking heeft en met redelijke argurnenten verdedigd wordt. Oat is 
soms wel degelijk het geval. Bij euthanasie is ervoor gekozen de ver
bodsbepaling in stand te Iaten als uiterste correctie, maar ligt de nadruk 
in beleid en praktijk op de voorwaarden waaronder gewetensvol en 
zorgvuldig wordt omgegaan met het levenseinde. Het is voor degenen 
die hiermee te maken hebben eigenlijk beledigend dat 'gedogen van 
wetsovertredingen' te noemen; het gaat om regelgeving die ruimte laat 
voor ethiek en verantwoordelijkheid. Ook voor het gedogen van klein
schalig gebruik van soft drugs bestaan rechtvaardigingen: het beperken 
van de schade voor de volksgezondheid, de sociale acceptatie, de be
perkte reguleringsmogelijkheden, de voortgaande publieke menings
vorming in Europa. Gedogen is niet per se moreel verwerpelijk. Een 
overheid die gedoogt, appelleert juist aan het verantwoordelijkheids
besef van burgers, schrijft Gijs van Oenen (NRC Handelsblad, 2o-9-

2ooo) want 'zij worden aangesproken op hun vermogen om een zekere 
mate van rechtsorde in stand te houden, ook in situaties waarin geen 
'hulp' van agent of dominee kan of mag worden verwacht.' 

Een zekere mate van rechtsorde. Daar gaat het om. Als wetten die 
iedereen kan naleven onhaalbaar zijn, is het alternatief om in de praktijk 
normen en waarden op een goed peil te brengen door voortgaand 
debat. Oat Ievert soms een enigszins rommelige strijd op. Niet alles kan 
gedoogd worden ('geen geweldgedoogzone'), maar dat gebeurt dan 
ook niet. Als de praktijk niet aanvaardbaar is en de argurnenten zijn 
zwak, vervalt de mogelijkheid van zinvol gedogen. Oat is naar rnijn me
ning het geval bij het Gedoogbesluit Geluidszones Schiphol, waar de 
belangen van de omwonenden weer eens moeten wijken voor de macht 
van het geld. 

Mag 
gedogen 
mogen? 

WILLEM WITTEVEEN 

Lid redactieraad s &..o 
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Hoezo 

Democratie in Afrika? Oat 
is nogal een dubieus onder
werp. Het grootste dee! van 

democratie in 
Afrika? terughoudendheid als een 

gematigd pessimisme ge
boden. In het merendeel 
der Ianden blijven de krachAfrika moet nog door vee! 
ten die uit de koloniale- en stadia heen voordat we dat 

begrip daar serieus kunnen 
nemen. ' 

EMANUEL DE KADT post-koloniale periodes 
stammen nog erg sterk. 

In deze bijdrage aan de 
discussie wil ik voorname
lijk Afrikanen zelf aan het 
woord Iaten. Oat lijkt me 
nuttig, omdat we daardoor 
beter begrijpen hoe het 
probleem leeft onder men
sen die er direkt door wor
den geraakt. Oat zijn dan 
wei intellectuelen, en hun 

Afrika heqt nog een lange weg te gaan op het 
vlak van de democratie-ontwikkeling. Democratie 

is meer dan het houden van verkiezingen . 

Laat ik daarvan nu al 
een belangrijke illustratie 
geven. Het relatief be
perkte resultaat van de 
structurele aanpassings
programma's, die Afrika in 
de tachtiger jaren werden 
opgelegd, verplaatste het 
accent van de economi
sche- naar de bestuurspro

Democratie en civil socieo/, aldus De Kadt, 

kunnen slechts in beperkte mate van buitencif 

worden bevorderd. De dieperliggende politieke- en 

machtsdynamiek van clientelisme en etnisch 

opportunisme in de Ajrikaanse Ianden heqt 

meestal het laatste woord. 

visie is natuurlijk een andere dan die van de 'gewone 
man of vrouw', wier standpunt we volgens de Ka
meroense filosoof Fabien Eboussi-Boulaga2 bij het 
interpreteren van Afrika's geschiedenis ( ook de ei
gentijdse) vooral niet uit het oog moeten verliezen. 
Hij noemt die gewone man de enige authentieke ge
tuige van Afrika's werkelijke geschiedenis, ' ... qui 
est celle de !'humiliation, de Ia misere, de Ia souf
france, de Ia faillite de I' etat ou des pseudo-etats' 
(Akakpo, 1998, p.64). Daarin schuilt zeker vee! 
wijsheid, maar toch is het moeilijk die getuigenis in 
de literatuur terug te vinden. Vee! van die literatuur, 
en ook vee! wat in dit stuk gebruikt wordt, is nogal 
magertjes onderbouwd en geeft de vrije loop aan 
enigszins twijfelachtige generalisaties, gebaseerd op 
voorbeelden en anekdotes. Tot op zekere hoogte 
ben ik daaraan zelf ook niet ontkomen. 

Dit is dus een waarschuwing aan het begin. Des
alniettemin kom ik toch tot de vrij duidelijke con
clusie dat democratic niet van buitenaf kan worden 
opgelegd, en ook maar weinig van buitenaf kan wor
den bevorderd. Van bepaalde instituties en procedu
res, overgenomen uit de 'rijpe' Europese democra
tieen, kan hooguit een bijdrage verwacht worden 
aan het scheppen van een meer democratie-vriende
lijke context. Maar zelfs in dit opzicht is zowel 

blematiek. Zo begonnen donoren 'goed bestuur' te 
eisen, en poogden daaraan bij te dragen via hun 
ontwikkelingssamenwerking. Democratisering 
werd er al gauw mee verbonden. Er is echter te wei
nig aandacht besteed aan de specifieke omstandighe
den die in Afrika het invoeren van deze begrippen 
moeilijk maken. Daarvan is de belangrijkste het 'pa
trimoniale' (of clientelistische) karakter van de poli
tieke structuur. Hiermee wordt aangeduid dat op 
ieder niveau de directe, persoonlijke banden tussen 
prominente figuren en hun volgelingen meer in
vloed op het verloop van zaken hebben dan de 
formele procedures van het politieke bestel. Die 
band en maken de volgelingen trouw aan degene die 
optreedt als hun beschermer, of hen gunsten ver
leent als weldoener. Dit kunnen uit de staatskas ge
financierde banen zijn, vergunningen die anders 
moeilijk loskomen uit de bureaucratic, of zelfs be
scherming tegen mogelijke rechtsvervolging. Een 
wat slordig woord ervoor is 'vriendjespolitiek'. In 
de meeste Afrikaanse Ianden blijft het patrimonia
lisme het formele politieke systeem doorkruisen. 

Het patrimonialisme bestond ook in Europa, en 
is pas met het rijpen van de democratie werkelijk te
ruggedrongen. Ook in Afrika zullen goed bestuur, 
het einde van het patrimonialisme en democratise-
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ring gezamelijk optrekken. Terwijl sommige Ianden 
wat verder op die weg zijn dan de meerderheid, kan 
het tempo van deze veranderingen slechts heel be
perkt van buitenaf worden belnvloed. Ik concludeer 
dan ook aan het eind van dit stuk dat het de voorkeur 
zou hebben dat wij onze verwachtingen, en het be
leid, hierop toesnijden. 

POLITIEKE ROOTS VAN AFRIKA 

De koloniale eifenis en wat ermee aebeurde 

Als ons de mogelijke toekomst van de politieke insti
tuties in Afrika interesseert, en de kansen op 'wer
kelijke democratie', dan ontkomen we er niet aan 
tenminste een korte blik op de geschiedenis te wer
pen. Die geschiedenis omvat in de 2oe eeuw arosso 

modo de volgende perioden: 

TotTweedeWereldoorlog: Klassieke koloniale periode 

1945 tot eind jaren '50: Onafhankelijkheidsbeweging groeit 

jaren '60: Post-koloniale overgangsperiode 

Jaren '70: Hoogtij periode van autocratische 

staat en partij 

Jaren '80: 

jaren '90: 

Structurele aanpassingsprogram

ma's; terugdringen staat 

'Democratisering' 

Natuurlijk was er life bifore colonialism, en er bestaat 
langzamerhand aanzienlijke kennis over de pre-ko
loniale geschiedenis. Toch is er nogal wat contra
verse over de aard van de politieke systemen in die 
tijd. Het hete hangijzer vormt het debat over demo
gelijke relevantie van de pre-koloniale instituties 
voor de hedendaagse problematiek. Hoewel deze in
stituties soms sterk autoritair en zelfs despotisch 
konden zijn, zijn er toch veel voorbeelden van pre
koloniale Afrikaanse politieke systemen waar men 
over een 'rechtsstaat' zou kunnen spreken, in de zin 
dat de rechten en plichten van zowel heersers als on
derdanen duidelijk gedeHnieerd waren in (meest 
ongeschreven) 'grondwetten' (Ellis, I 994) Daar 
waren de heersers dus in zekere zin 'aanspreekbaar' 
(accountable) voor hun handelingen, vaak via een 
Raad van Ouderen. Ook vond men er mechanism en 

die een zekere mate van inspraak van de gewone 
stamleden mogelijk maakten (Makumbe, I998). 
Maar de verhoudingen kunnen toch niet vergeleken 
worden met die van een moderne democratie. 

Kolonisatie had tot doel grondstoffen en rijk· 
dommen van de kolonien beschikbaar te maken voor 
de koloniserende Ianden. Het koloniale bestuur had 
als doelstelling dit te organiseren en mogelijke te· 
genstand onder de duim te houden. De verschil· 
lende koloniale machten imiteerden in hun kolonien 
deels het bestuur in eigen land: zo waren, bij voor· 
beeld, de Franse kolonien centralistischer georgani· 
seerd dan de Engelse. Alle bedreven echter in meer
dere of mindere mate een 'verdeel en heers' -poli· 
tiek, en gebruikten bestaande autoriteitssystemen 
traditionele chiiftancies of chqferies- om hun wil aan 
de bevolking op te leggen. Daarmee tastten zij vaak 
de autoriteit en legitimiteit van die traditionele 
heersers aan (Nsabimana, I 998) . In ieder geval was 
het koloniale bewind overal autoritair, top-down, 

dwingend. 
Dit dwingende karakter van het bestuur is bij het 

verkrijgen van de onafhankelijkheid niet verloren 
gegaan. Het is een wederkerend thema bij vee! 
schrijvers. Typerend is Claude Ake: 'Like the coloni· 
zers before them, most of the nationalist leaders re· 
garded the state as the instrument of their will', [so 
that] ' ... the state in Africa has not become a reassu
ring presence but remains a formidable threat to 
everybody except the few who control it. It is largely 
regarded as a hostile force to be evaded, cheated, de· 
feated and appropriated as circumstances permit' 
(Ake, I 994, 7f, in: Opata, I 998). In veel Ianden 
voelden de burgers zich dus niet moreel aan de staat 
gebonden, en dat is waarschijnlijk nog steeds zo. 

De politici die !eiders waren geweest van onaf. 
hankelijkheidsbewegingen, en die na het verkrijgen 
van de onafhankelijkheid de scepter gingen zwaaien 
over die ex-koloniale 'dwingende staten', wilden 
deze internationaal 'respectabel' maken door hen 
alle formele instrumenten en symbolen aan te 
meten die bij een moderne staat horen (Akakpo, 
I998). De nieuwe staten (ten onrechte meestal 
'new nations' genoemd) werden ]outer vorm zan. 
der inhoud, en presenteerden zichzelf met fanfares 
van ideologie, revolutionaire woordkeuze, persoon
lijkheidscultus, mystificatie en lege beloften. Uitein-

-
r. Mijn oprechte dank aan Caroline van 
Dullemen en Louk de Ia Rive Box voor 
uitgebreid en bijzonder nuttig 

commentaar. Voor wat nog aan dit stuk 
blijft mankeren zijn zij niet 
verantwoordelijk! 

2. Een uitgebreide analyse van zijn 
denken is te vinden in Akakpo ( 1998), 
waaruit ook dit citaat komt. 
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delijk, zo schrijft Akakpo, is er niet veel meer dan 
leugens en 'valse-munterij'. 

Opkomst en hooatij van de een-partij stelsels 

AI snel zagen de nieuwe !eiders, net als destijds de 
koloniale mogendheden, het regeren als hun goed 
recht. Zij dachten uit hun heterogene bevolkingen 
naties te kunnen maken via een 'eenheid', een 
'unanimiteit' die zij al tijdens de onafhankelijkheids
strijd hadden voorgestaan. Reeds toen legden zij de 

cialisme' werd aangeprezen als een weg die tot popu
lar participation zou leiden. Over wat dat werkelijk 
betekende, hebben we dertig jaar later minder illu
sies: veel revolutionaire retoriek en lege beloften, 
geen duidelijke programma's en een persoonlijk
heidscultus (Nsabimana, 1 998). Verder zag men in 
de Ianden waar het 'socialisme' de boventoon 
voerde de opkomst van een soort nomenklatura en 
werden zogeheten Afrikaanse waarden opgehe
meld. In feite werd echter via 'demystificatie cam

nadruk op ' ... consensus as 
opposed to tolerance, loy
alty in contrast to self-ex
pression, on identity and 
not individual rights, on 
political boundaries but 
hardly on procedures. Na
tionalism in many parts of 
Africa was not in any funda-

De jormaliteit van het houden van 

verkiezingen zegt nog niets over de 

mate waarin verkiezingen wezenlijk 

pagnes' de oorlog verklaard 
aan alles wat werkelijk tra
ditioneel was - vooral op 
het gebied van de gods
dienst (Niane, 1 998). 

democratisch zijn - if zij 

'democratisch uitpakken' 

In navolging van de Sov
jet-Unie en Oost-Europa 
hadden de regerende par-

mental sense liberal' (Sithole, 1998, p.27). 
Deze trekken werden aileen maar sterker na de 

onafhankelijkheid. De gedwongen eenheid en con
sensus - vaak gerechtvaardigd omdat daardoor et
nische spanningen vermeden zouden worden -
werden vrij spoedig Of binnen een-partij systemen 
opgelegd, Of zij uitten zich in een situatie waar de 
overweldigende meerderheid van een partij de facto 

dezelfde uitwerking had als een een-partijstelsel. 
Ook werden andere partijen sterk beknot of bena
deeld in hun activiteiten. 

Politiek de bat en vrije meningsuiting werden aan 
banden gelegd om de macht van de partij en haar Iei
der te handhaven, en dat gebeurde of die partij nu 
'marxistisch' was of niet (Niane, 1 998). De opposi
tie werd door hen geelimineerd, of ten minste ge
neutraliseerd. Aile beschikbare politieke 'ruimte' 
werd door de heersers ingenomen; met als gevolg 
dat participatie werd vervangen door depolitisering 
ofterugtrekking (Makumbe, 1998). De bij de onaf
hankelijkheid door de koloniale machten achterge
laten grondwetten werden geleidelijk naar de hand 
van de heersers gezet. Zo zijn sinds 1980 in Zim
babwe veertien grondwetswijzigingen doorge
voerd, waarvan het merendeel in het eigenbelang 
van de president en de heersende partij was, inclu
sief de afschaffmg van het twee kamerparlement en 
de vervanging ervan door een kamer Van I 5"0 afge
vaardigden, van wie er 3 o door de president worden 
benoemd (Sithole, 1 998). 

Men kan zeggen dat de een-partijstaat in Afrika 
hoogtij vierde tussen 1970 en 1990. 'Afrikaans so-

tijen zogenaamde demo
cratische massabewegingen opgezet, verbonden 
met het partij-apparaat. Deze waren echter vooral 
instrumenten voor van hoven gestuurde 'participa
tie' en massa-mobilisatie. Zo schrijft Mudenda 
( 1 998) over Zambia dat dissidente meningen onwel
kom waren en gemarginaliseerd werden, en dater in 
die ailesbeheersende 'socialistische' staat nauweli jks 
ruimte was voor de ontwikkeling van een civil so

ciety. Toch wordt wel aangevoerd, in het bijzonder 
voor Mozambique, dat deze gestuurde bewustwor
ding uiteindelijk bijgedragen heeft aan de ontwikke
ling van burgerbewustzijn, en dat de hedendaagse 
oncifhankelijke organisaties en bewegingen groten
deels zijn voortgekomen uit wat vroeger onderde
len waren van de staats- of partijstructuur (Sitoe, 
1998). 

Toch kan men per saldo zeggen dat de een-partij
staten en de militaire dictaturen, het staatsapparaat 
lieten groeien ten behoeve van de heersers en dat zij 
de economische ontwikkeling, alsmede de groei van 
een onafhankelijke civil society belemmerden. 

Externe en interne druk op de autocraten 

Tegen het einde van de jaren zeventig stortte het 
continent in een econornische crisis en begonnen de 
multilaterale financiele instellingen druk uit te oefe
nen op regeringen voor het uitvoeren van structu
rele aanpassingsprogramma's. Een centrale doelstel
ling daarvan was de opgeblazen staatsapparaten tot 
reele properties terug te brengen. De structurele 
aanpassingsprogramma's hebben een dynamiek ont
ketend die uiteindelijk veranderingen op politiek 

437 



gebied zou voortbrengen. Het is een moeilijk te be
antwoorden vraag wat hierop het meest van invloed 
is geweest: de druk van onderop, de reacties aan de 
top, of de invloed van buiten, dat wil zeggen van do
noren. 

Eerst de druk van onderop. Met het terugdrin
gen van de staat kregen groepen uit de gemeenschap 
meer gelegenheid een actieve rol te spelen. Oat gold 
vooral op die gebieden waar de gevolgen van de 
structurele aanpassingsprogramma's zich het meest 
deden voelen, zoals sociale dienstverlening (Brey
tenbach, I 9 9 8). Daarbij kwam dat als gevolg van de 
opgelegde aanpassingsprogramma's regeringen in 
feite niet meer autonoom hun beleid konden vorm
geven, en de perceptie van zulk een zwakte zou poli
tieke activiteit en protest hebben aangewakkerd 
(Bratton en van de Walle, I 997). 

Er was ook beweging aan de top. Aan het begin 
van de jaren negentig zagen de bestuurders en elites 
in dat het afgebrokkelde staatsapparaat, en de dras
tisch verminderde mogelijkheden om baantjes en 
andere gunsten uit de delen aan de patrimoniale 
clientele, hun legitirniteit sterk aantastte. Allicht 
konden veranderingen in de richting van 'democra
tisering' die legitirniteit herstellen (Ayoob, I 996). 

Rest de druk van buitenaf. De Wereldbank 
schreef, na het beperkte economische succes van de 
structurele aanpassingsprogramma's, de ontwikke
lingsproblemen van Afrika toe aan een 'bestuurscri
sis' . Bij de Bank ging het daarbij om het rechtsstelsel, 
de financiele huishouding, 'gepast beleid' en transpa

rancy (World Bank, 1 9 8 9). Donor Ianden lie ten niet 
lang op zich wachten om interesse te tonen voor het 
thema van goed bestuur, waarbij zij meer aandacht 
vroegen voor zaken als participatie, mensenrechten 
en democratie. 

Men kan deze veranderingen kenmerken als een 
verschuiving van policy management, de benadering 
van de Wereldbank, naar management if politics. Vee! 
Afrikanen betreuren de grate invloed die donoren 
dezer dagen op het bestuur in Afrika hebben. 'Em
bassies and donor missions participate aggressively 
in public decision-making and the government now 
fmds it necessary to report quarterly to the donor 
consultative group on good governance. The fact 
that the defense of democracy is mounted in signifi
cant part from outside the country gives .. . demo
cracy a peculiarly extraverted and dependent char
acter' (Mudenda, I998, P·73)· Afrikanen spreken 
ook over het autoritair en inopportuun opleggen van 
politieke instituties die . niet harmonieren met de 

Afrikaanse werkelijkheid. Verder zien zij een dub
bele standaard in het gedrag van donoren, die nu 
weer eens wei, dan weer eens geen druk uitoefenen, 
en in ernstige (humanitaire) crises aileen maar inter
venieren als hun strategische belangen op het spel 
staan. 

Toch werden bestuurswisselingen uiteindelijk 
van binnen uit gedragen, en vloeien zij voort uit het 
handelen van nationale actoren en organisaties. Oat 
verklaart ook beter waarom zulke wisselingen van 
de wacht vaak meer schijn dan werkelijkheid zijn : 
nationale actoren die onder druk staan kunnen op 
hlin manier 'democratiseren' en terwijl ze schijn
baar toegeven aan druk van binnen en buiten, veran
dert er uiteindelijk maar weinig. Bratton en van de 
Walle (I 997) zagen veel Afrikaanse on-democrati
sche I eiders dan ook een spelletje spelen met dono
ren (en hun eigen burgers) . Zij zwichtten zo min 
mogelijk en gaven aileen toe waar zij dachtten dat de 
donoren het werkelijk als een minimum beschouw
den. De aarzelend geopende deuren klapten gauw 
weer dicht zodra de internationale druk afuam. 

TWEE BENADERINGEN VAN DE DEMOCRATIE 

Een meer-partijenstelsel plus verkiezingen? 

Democratisering maakt deel uit van wat in bredere 
context wei political development is genoemd: ' . .. the 
construction of efficient and accountable public in
stitutions and the spread of real as opposed to titular 
democratic citizenship and enfranchisement 
through an increasingly pervasive process of social 
empowerment' (White, I99.), p.3I). Echter, toen 
donoren van democratisering een 'conditionaliteit' 
maakten, doelden zij vooral op de beeindiging van 
bepaalde, ondemocratische, toestanden: een-partij 
systemen, schendingen van mensenrechten, gebrek 
aan transparancy, en misschien bovenal het gebrek 
aan vrije verkiezingen . In de Westerse democratie 
staan verkiezingen centraal. Bratton en van de Walle 
(I 997) zien verkiezingen niet aileen als een sine qua 

non, maar menen ook dat zij vooraf dienen te gaan 
aan water verder ook vereist moge zijn. 'Electora

lism' is voor hen wei een misvatting, maar toch be
schouwen zij verkiezingen als de voornaamste en 
noodzakelijke voorwaarde voor de democratie, een 
soort eerste stap nodig om het proces op gang te zet
ten. 

Oat mag waar zijn, maar de jormaliteit van het 
houden van verkiezingen zegt nog niets over de mate 
waarin verkiezingen wezenlijk democratisch zijn -
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of zij 'democratisch uitpakken'. Daarvoor moet er 
uiteindelijk, als gevolg van verkiezingen, een rede
lijke kans zijn dat een partij of groepering die niet aan 
de macht is de touwtjes overneemt. Aan deze voor
waarde is in de meeste Ianden van Afrika nog steeds 
niet voldaan. 

Kagabo ( 1998) gebruikt de beeldspraak dat ver
kiezingen geen wortel hebben geschoten in Afrika. De 
uitslag wordt vervalst of vooraf geregeld; de uit

baarheid (accountability) (Breytenbach, 1 998). Ver
der kan de democratie volgens Breytenbach slechts 
gedijen als er een zeker evenwicht is tussen verschil
lende sociale groeperingen, wanneer er sterke orga
nisaties onder de bevolking bestaan, en er sterke ar
beiders- of middenklassen zijn. 

De conclusie die hieruit volgt is dat formele pro
cedures, zoals verkiezingen, weliswaar noodzakelijk 

zijn voor het vestigen van een democratisch bestel, 
maar zeker niet voldoende. komst wordt aangevochten 

of verworpen. Hij ziet als 
belangrijkste oorzaak de 
politieke klasse zelf, omdat 
de zittende machthebbers 
de zaken zo weten te rege
len dat zij blijven zitten; 
velen onder hen hebben 
slechts een politiek pro
gramma: de macht in han

De oppositie heift aeen ander 

proaram; het aaat er haar 

voornamelijk om de reaerende partij 

te vervanaen en ze!f macht uit te 

oifenen, baantjes uit te delen, en er 

economisch op vooruit te aaan 

Uiteindelijk hebben zij 
slechts een zeer beperkte 
invloed op de politiek in 
Afrika, voornamelijk als 
gevolg van de 'diepe' Afri
kaanse, nog niet veran
derde, sociaal-culturele- en 
machtsstructuur. 

den krijgen en deze zo lang mogelijk te houden. 
Bruce Baker ( 1998) preciseert een serie kunstgre
pen van omkoperij, via intimidatie, tot het 'spelen 
van de etnische kaart', die zittende regeerders ge
bruikt hebben om de oppositie de steun van de kie
zers te ontzeggen. 

Oat machthebbers de regels zo bei:nvloeden dat 
ze kans hebben die macht te behouden, is natuurlijk 
geen exclusief Afrikaanse verschijnsel. Zo is het 
moeilijk in algemene zin te veroordelen dat een heer
ser, die onder druk wordt gezet om te democratise
reo, zijn eigen kansen om politiek te overleven 
tracht te maximaliseren. Maar in Afrika was, vol
gens Bruce Baker, de bekering tot de democratie van 
de meeste regeerders een schijnbekering, al waren 
sommigen wei geloofwaardiger dan anderen. Hij 
noemt Kerekou in Benin, Pereira in Cabo Verde en 
De Klerk in Zuid Afrika. Hij herinnert ons eraan dat 
in 1990 Afrika negenendertig autocratische staats
hoofden telde. Twintig van hen waren zeven jaar 
later nog in functie. Het risico van verkiezingen 
werd genomen door vijfentwintig staatshoofden, 
van wie twee derde werd herkozen. En van de 
'nieuwe gezichten' namen velen de oude autoritaire 
gewoontes over. 

Dit is inherent aan een situatie waar de democra
tie !outer beschouwd wordt als het volgen van pro
cedurele regels, zoals het houden van verkiezingen. 
Democratie is echter meer dan het nakomen van 
procedurele regels. Het heeft ook gevolgen voor an
dere institutionele domeinen, zoals de rechtsstaat, 
het respecteren van mensenrechten en aanspreek-

Rechtsstaat en aanspreekbaarheid 

Twee andere pijlers van goed bestuur, en daarmee 
ook van democratie, zijn de rechtsstaat en aan
spreekbaarheid. Wat de rechtsstaat betreft, ook hier 
gaat het ten dele weer om procedures - hoe je bij
voorbeeld rechters aanstelt en politiemensen op
leidt. Maar ook deze eerste vereisten voor een de
mocratisch bestel zijn, volgens Christopher Clap
ham (1997), moeilijk te verwezenlijken, omdat het 
hier meer om culturele dan technische zaken gaat. 
Zo hebben vee! Afrikaanse heersers een ( overdadig) 
gevoel van eigenwaarde en van het respect dat hen 
toekomt vanwege hun autoriteit, en is het voor de 
oppositie vaak moeilijk om kritiek uit te oefenen op 
de regering en tegelijkertijd diens recht om te rege
ren te respecteren. Kagabo (1998) duidt op het
zelfde als hij de Afrikaanse staat beschrijft als un hat 
deforce, en haar de benaming etat de droit uitdrukke
lijk ontzegt, omdat deze staat in wezen aileen maar 
gericht is op het beschermen van de macht (wie deze 
ook in hand en heeft) en niet op het dienen van de ge
meenschap. En ook van hem horen we dat in de 
nieuwe Afrikaanse 'democratische' context van de 
jaren negentig die machtsstaat zich toont in gebrek
kige verkiezingen, begeleid door bedrog, intimida
tie, demagogie en omkoperij, waardoor deze de 
broedplaats wordt voor gei:nstitutionaliseerd on
recht. 

Wat de aanspreekbaarheid (accountability) van re
geerders betreft, deze rust in democratieen norma
liter op twee grondvesten: op de mogelijkheid om in 
de volksvertegenwoordiging ter verantwoording 
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geroepen te worden, en op de gevolgen van de aan
wezigheid van vrije en politiek alerte media. 

Volksvertegenwoordigers in Afrika hebben 
grate moeite met het uitoefenen van hun controle
rende rol. Oppositiepartijen zijn nog steeds weinig 
effectief en parlementariers van de regerende partij 
Iaten hun patrimoniale meesters gewoon hun gang 
gaan. Een uitzondering op dit laatste betrof de moei
lijkheden van President Mugabe met de behandeling 
van veteranen. Deze moeilijkheden kwamen niet ai
leen voort uit de veteranenorganisaties zelf, maar 
hadden - volgens Sithole (I998) - eveneens hun 
oorsprong in de nationale assemblee van ZANU-PF, 

de regeringspartij, en ook nog in het parlement zelf, 
dat de voorstellen van Mugabe afstemde. 

In veel Afrikaanse Ianden bestaat nu wel een 
'vrije pers', in de vorm van een dagblad dat niet di
rect onder controle van de regering of regeringspar
tij staat. De reikwijdte van zulke bladen is echter 
bijna altijd beperkt tot de grate steden, meestal ai
leen de hoofdstad, terwijl de 'officiele pers' en de 
nationale omroep - veel belangrijker voor het gros 
van de (analfabete) bevolking - tach vaak onder de 
strikte controle van de machtshebbers blijven, zoals 
bij voorbeeld in Zambia (Mudenda, I998; Sithole, 
I998). 

Een stoelendans van autocraten 
Een van de redenen waarom donoren niet te veel na
druk zouden moeten leggen op verkiezingen in 
Afrika is juist dat het voornaa'mste element van ver
kiezingen, namelijk de politieke partij, erg 'gam
me!' is. Daarmee bedoel ik, dat in de meeste geval
len partijen zich noch ideologisch, noch wat hun 
programma betreft onderscheiden: als ze geen et
nisch vaandel voeren (de partijleiding komt uit een 
en dezelfde etnische groep), dan ding en ze over het 
algemeen naar de stemmen van dezelfde kiezers. De 
oppositie he eft geen ander program; het gaat er haar 
voornamelijk om de regerende partij te vervangen 
en zelf machtuit te oefenen, baantjes uit te del en, en 
er economisch op vooruit te gaan (Ellis, I 994). 

Bovendien zijn de meeste partijen in Afrika zelf 
niet democratisch in hun organisatie en werkwijze, 
en het vervangen van de ene ondemocratische partij 
door een andere betekent niet veel meer dan een 
stoelendans van autocraten. Alfred Stepan heeft 
meermalen geschreven dat democratisering niet ai
leen de cifbraak van de autoritaire tegenstander zou 
moeten inhouden, maar ook de opbouw van de de
mocratie onder hen die een alternatief willen bie-

den. En dat opbouwen is nu juist zo moeilijk: het 
idee van de politieke partij is niet inheems in Afrika, 
vindt er niet gemakkelijk weerklank (Wiredu, 
I 9 9 8). Daarom wil het verankeren in de maatschap
pij van de in de jaren negentig opgekomen partijen 
niet goed lukken; daarom ook kunnen de oude on
democratische vossen zo makkelijk hun come-back 
maken (Hima, I998). 

MACHT EN POLITIEK IN AFRIKA 

Het overweldigende belang van het patrimonialisme 
De Afrikaanse staat is niet werkelijk verankerd in de 
maatschappij. Met een treffende beeldspraak be
schrijft Osaha deze als ' ... a balloon hanging above 
society' (1998, p.279). En de lijntjes die die ballon 
aan de maatschappij bonden waren de patrimoniale 
praktijken, de informele banden van trouw en pa
tronage tussen big men en hun persoonlijke aanhang, 
die het hele staatsapparaat, de bureaucratie incluis, 
doordrenkten (Bratton en Van de Walle, 1997). 

Patrimonialisme en clientelisme kunnen in 
Afrika gedijen, juist omdat de economische omstan
digheden in de meeste Ianden zo penibel zijn. De 
economie biedt geen kansen, er zijn weinig banen in 
de formele sector, er is geen economische dyna
miek. Macht wordt begeerd, omdat het economisch 
profijt brengt; aan de staat gebonden elites hebben 
daarom vaak de prive-sector geblokkeerd (Bratton 
en Van de Walle 1997). Mbaku (I997), die Afrika 
vanuit het neo-liberale pvblic choice en rent-seeking 
perspectief bekijkt, komt tot dezelfde conclusie: 
entrepreneurs die aan hun trekken will en komen slui
ten zich aan bij de politiek dominante groep, Of zij 
gebruiken smeergeld om de wetgeving en bureau
cratische obstakels te omzeilen. Als de gewone man 
zich niet bij opstandelingen of milities aansluit, kan 
hij, behalve via de landbouw en wat kleine handel, 
zijn brood moeilijk anders verdienen dan via de 
staat, en daarmee houden de machthebbers hun vol
gelingen koest. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op 
de regel - Botswana en Mauritius worden altijd 
weer genoemd - maar over het algemeen is dit het 
patroon. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat 'uitgesloten' 
groepen vaak niet anders konden dan proberen het 
staatsapparaat te 'veroveren', zodat de verrijking 
hen ten deel zou vallen. Omdat dit altijd in samen
zwering met militairen gebeurde, waren coups in
herent aan het patrimonialisme. Na zo'n coup 
maken militairen rechtstreeks deel uit van de staats-
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elite en gaan zij tot de nieuwe groep begunstigden 
behoren in deze dans om de macht. Dat roept dan 
vervolgens weerstanden op tegen een machtsover
dracht aan burgers, omdat de verworven privileges 
op het spel komen te staan. Zo werd de rol van de 
militairen cruciaal bij de 'transities' van de jaren ne
gentig: als een dee! van het officierscorps de zijde 
koos van de oppositie kwamen de 'oude heersers' 
serieus onder druk te staan (Bratton en Van de 
Walle, I 997) . Een van de belangrijke instrumenten 
om de uitgeslotenen binnen het systeem te brengen 
waren de 'nationale conferenties', die tenminste 

probeerden het overheidstekort te verminderen 
door de publieke sector in te krimpen, beperkten 
machthebbers sterk in de mogelijkheid om baantjes 
en andere gunsten uit te del en. AI vond die verdeling 
in de meeste Afrikaanse staten meer en meer langs 
etnische lijnen plaats, toch kon in de 'goede tijden' 
het patrimoniale systeem opereren zonder dat men 
zich veel zorgen maakte over de preciese groep van 
hen die profiteerden. Maar toen de schaarste zich 
deed voelen werden de gunsten des te belangrijker 
en waardevoller. Om deze dan ook voor de 'eigen 
kring' te waarborgen werd meer gebruik gemaakt 

voor een periode in een 
meer algemeen gevoel van 
betrokkenheid, misschien 
zelfs van ownership, resul
teerden, en ook meestal 
leidden tot een eigenlijke 
machtsoverdracht. 

Toch blijft de vraag ge
rechtigd in hoeverre zelfs 
dat soort machtsoverdracht 
het patroon wezenlijk heeft 

van dwingende macht: via 
milities of andere vormen 
van 'onreglementair' ge
weld, uiteindelijk met het 
officiele staatsgeweld op de 
achtergrond. In de meeste 
gevallel\ verscherpte dit 
alles de etnische compo
nent (Diouf, I 998). 

Ethiopie heeft getracht 

De programma's van structurele 

aanpassing, die probeerden het 

overheidstekort te verminderen door de 

publieke sector in te krimpen, 

beperkten machthebbers sterk in de 

mogelijkheid om baantjes en andere 

gunsten uit te delen 
om van de nood een deugd 

te maken, door etniciteit centraal te stellen in het 
staatsbestel, met het argument dat de democratie ai
leen via etniciteit gevestigd kan worden, middels op 
regionale basis gedefmieerde etnische rechten, 
omdat de mensen bovenalleden van een (etnische) 
gemeenschap zijn, en slechts via die gemeenschap 
hun rechten kunnen verwezenlijken. Het land 
streeft naar een politieke structuur van elkaar in 
evenwicht houdende regio's, zonder dat een ervan 
dominant kan worden, terwijl elke regio een ver
meend vanzelfsprekende collectieve etnische 'iden
titeit' heeft (Abbink I99S)· Ook het kiessysteem 
draait om sub-nationale verkiezingen, die etnische 
politieke groeperingen van een meerderheid in hun 
eigen regio verzekeren - maar dan ook alleen daar. 
Tegen dit systeem zijn vee! bezwaren in te brengen. 
In Ethiopie Ieven de etnische groepen niet binnen 
duidelijk gedefmieerde territoria, noch is het waar 
dat zulke territoria exclusiif de !eden van een be
paalde groep herbergen. Vooral de grotere steden 
zijn smeltkroezen van etniciteit, waar vee! 'ge
mengde huwelijken' voorkomen. Bovendien is de 
primaire identificatie van de mensen niet noodzake
lijkerwijs etnisch. Wat Ethiopie nodig heeft, schrijft 
Abbink, is een nieuwe vorm van tweevoudige iden
titeit: etnisch-cultureel en nationaal-politiek, die 
het vrije verkeer van mensen over regionale grenzen 
mogelijk maakt. 

doorbroken. De tekenen aan het eind van de jaren 
negentig gaven niet vee! reden tot optirnisme, en 
zelfs nieuwe 'democratische' machthebbers vallen 
gemakkelijk terug op oude ondemocratische ge
woontes en oude gedragspatronen, zoals bij voor
beeldinZambia(Mudenda, I998). 

De etnische factor: een inclusiif if exclusiif systeem? 
De koloniale overheden worden er soms wei van be
schuldigd de etniciteit in Afrika in feite gecreeerd te 
hebben, maar - zoals Nsabimana (I 998) uitdrukke
lijk stelt - dit kan niet serieus worden volgehou
den. Wel hebben de koloniale machten sociale, 
economische en bestuurlijke processen op gang ge
bracht die de etniciteit sterk hebben her- of ver
vormd, maar dat wil nog niet zeggen dat zij haar ge
schapen hebben . Ook is het duidelijk dat zij, waar 
nuttig, etnische groepen samengevoegd en tot gro
tere 'eenheden' verklaard hebben. Die grotere een
heden kregen daardoor geleidelijk toch een eigen 
identiteit, die via het patrimonialisme in veel gebie
den steeds meer op de voorgrond trad in het politieke 

Ieven van Afrikaanse staten (de Kadt I999). Het re
sultaat is politieke etniciteit, die Ake defmieert als 
' .. . an unequivocal commitment to the defense of a 
way of life, all that is meaningful and valuable, mate
rially, culturally and spiritually' ( I 994a, p .. p). 

De programma's van structurele aanpassing, die 
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In Europa, daarentegen, zijn twee- of meervou
dige identiteiten en inclusiviteit langzamerhand bon 
ton geworden. Een Fries kan zich cultureel vooral 
Fries, maar toch ook Nederlander en Europeaan 
voelen; zelfs in politiek gevoelige streken (Vlaande
ren, Catalonie) hebben die meervoudige identitei
ten, naast een 'nationalistisch', ook een belangrijk 
cultureel element. In Afrika is een identiteit meestal 
dominant, en zo'n identiteit blijft centraal in je 
Ieven. Daardoor wordt deze ook weer centraal in 
'de politiek', die er vooral op gericht is anderen uit 
te sluiten. We horen dan ook vaak de aansporing om 
aan politieke inclusiviteit groter belang te hechten, 
hetgeen makkelijker te verwezenlijken wordt naar 
mate identiteit meer facetten krijgt, zich minder ex
clusief op dat etnische richt. Zo benadrukt Chris
topher Clapham (I 997) het belang van inclusiviteit, 
omdat daardoor aile delen van een 'gemeenschap' 
zich gebonden kunnen voelen aan de nieuwe poli
tieke orde, en erin kunnen participeren. Omdat het 
onvermijdelijk is dat bepaalde etnische of religieuze 
groepen disproportioneel in die nieuwe orde verte
genwoordigd zullen zijn, ziet hij het als de hoogste 
prioriteit mechanismen in te bouwen waardoor 
voorkomen kan worden dat de minderheid zich uit
gesloten voelt. Maar was het nu juist niet de be
doeling, toen de vroege nationalistische !eiders de 
identificatie met de nieuwe 'natie' centraal stelden, 
om daarmee de centrifugale krachten van de uitslui
ting tegen te gaan? Hun eigen toegeven aan de patri
mononiale verleiding, die in de Afrikaanse context 
etnisch verankerd werd, zorgde ervoor dat uitslui
ting uiteindelijk de boventoon ging voeren. Zo werd 
de eigen etnische groep het centrum van het machts
systeem. 

Het zoeken is dus naar een institutionele vorm 
die inclusiviteit bevordert, en die er vooral voor kan 
zorgen dat de minderheid niet systematisch wordt 
uitgesloten. Daarvoor bestaan geen pasklare formu
les. Hoe zorgvuldig zulke institutional enaineerinB 
ook aangepakt wordt, het is niet te voorzien of dit op 
korte termijn inclusiviteit of uitsluiting, stabiliteit of 
conflict bevordert (Stewart & O'Sullivan, I998). 
Vooral Kenia was een voorbeeld van donorbeleid 
(met institutional enaineerina) dat averechts uit
werkte: de 'liberalisering' van het politieke systeem 
leidde daar in I 993 tot ernstige, volgens neutrale 
waarnemers door de regering gestimuleerde, etni
sche onlusten, I .soo doden en 30o.ooo 'displaced 
persons'. Het is dus zaak zeer voorzichtig te zijn met 
dit soort institutioneel geknutsel: ook hier geldt 

weer dat de tijden voor verandering rijp moeten 
zijn, dat maatschappelijke en institutionele verande
ringen (langzaam) moeten samengaan, dat demo
cratie niet geforceerd kan worden, en dat nation buil

dinB tijd kost - in Europa heeft het eeuwen in beslag 
genomen (de Kadt I999)-

Wel zou het de moeite waard zijn om een schaal 
of index te ontwikkelen waarop men Ianden kan dif
ferentieren naar de mate van inclusiviteit, of naar 
hun potentieel daarvoor. Misschien zou dit kunnen 
op basis van bestaande gegevens, zoals die van de 
Human Development Index van uNo P of de Freedom 

House ratinas. Op basis van de scores op deze inclusi
viteits-index zouden we tenminste iets kunnen zeg
gen over het democratiseringspotentieel van ver
schillende Ianden. 

Zou '1frican democracy' aepaster zijn? 
Er is al eerder op gewezen dat het toepassen van de 
standaard democratiserings-recepten niet noodza
kelijkerwijs de greep van de heersende elite op de 
macht kan breken. Daar wordt dan tegenover ge
steld, dater in de 'traditionele' Afrikaanse culturen 
ideeen zouden Ieven die de heersers aanspreekbaar 
maken op een manier die niet onmiddellijk voor bui
tenstaanders zichtbaar zou zijn. Ellis heeft weinig 
met deze redenering op. Hij ziet dit als vaak weinig 
meer dan opportunisme en het pleiten voor een po
litiek systeem dat de heersers op een gegeven mo
ment goed uitkomt. Het strookt volgens hem met 
' ... een van de oudste, hardnekkigste en meest ver
derfelijke van aile Westerse cliches over Afrika, na
melijk dat er een tijdloze, authentiek-Afrikaanse 
wijze van handelen bestaat die het koloniaal bewind 
heeft overleefd, soms ondergronds' (Ellis, I 999, 
p.297). 

Hij heeft daarin zeker ten dele gelijk, maar toch 
is het moeilijk het belang van de traditionele cultu
ren voor de werking (of niet-werking) van demo
derne politiek te negeren. Je hoeft daarvoor niet in 
een 'essentieel' of 'authentiek' Afrika te geloven, 
noch de verschillen in 'traditie' tussen de delen van 
Afrika te negeren . In ander werk, sam en met Gerrie 
ter Haar, neemt Ellis trouwens een minder strakke 
positie in, bij voorbeeld wanneer zij wijzen op de 
verstrengeling van de politieke en godsdienstige 
machtsdomeinen in Afrika (Ellis & ter Haar, I 998). 
In beide gevallen is 'goede of slechte' macht iets wat 
je via het resultaat herkent. In analogie met magie 
wordt machtsuitoefening legitiem wanneer zij 
'goede' resultaten oplevert. Je herkent legitieme 
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macht dus als je het ziet. Zij concluderen dan ook dat 
in het hedendaagse Afrika machtsuitoefening noch 
in de politieke, noch in de spirituele sfeer aan duide
lijke richtlijnen gebonden is. 

Afrikanen zelf geven deze 'Afrikaanse traditie' 
een meer positieve inhoud: zij spreken over be
paalde culturele trekken die in Afrika wijdverbreid 
zouden zijn. Het belang van de (kleine) gemeen
schap en de inspanning om unanimiteit te verzeke
ren worden vaak genoemd. De familie, de stam en 
de etnische groep blijven, zo zegt men, de belang
rijkste maatschappelijke referentiepunten (Hima, 
1998) . Ook Kagabo ( 1998) wijst op traditionele 
procedures die het mogelijk maken om belangrijke 
zaken gemeenschappelijk te bespreken, conflicten 
op te lossen en het algemeen welzijn bij beslissingen 
in aanmerking te nemen . Hij doelt dan vooral op de 

ouderen en de chiif, zagen ook in de traditionele 
structuren macht niet als een public aood, maar als 
hun persoonlijke eigenschap ofbezit- en dat is van
daag nog zo. Ook Bratton en van de Walle ( 1997) be
togen dat men wei naar de gewone lui luisterde in 
die dorpsbijeenkomsten, maar dat de ouderen vee! 
vrijheid hadden in het interpreteren van de consen
sus, en dat zij ook meestal die interpretatie kozen die 
henzelf het beste uitkwam. Zonder daaruit de con
clusie te trekken dat dit noodzakelijkerwijs ten 
nadele van de bevolking werkte, moeten we de uit
komsten van die traditionele op consensus gerichte 
instituties wel nuanceren . 

Niet-bestaande civil societies en kunstmatiBe NGo's 

Er is sprake van een civil society wanneer er, naast de 
staat en de productieve sector, een netwerk bestaat 

Raden van Ouderen, die op 
verschillende niveau's ope
reren. 

Er zijn ook Afrikanen 
die uit deze traditionele 
cultuur specifieke voorstel
len voor de moderne poli
tiek trachten te putten. Zo 
dringt Wiredu (1998) aan 

Het ware een misvattinB te denken dat 

het creiiren van 'islands if excellence' 

in de Nco-sector de in&"ectiviteit 

van de normale staats-instituties 

kan compenseren 

van autonome organisaties, 
die zich richten op activi
teiten waarmee mensen 
zich buiten hun werk bezig
houden. Het belang van het 
woord netwerk is dat zulke 
organisaties zich op de een 
of andere wijze met elkaar 

op het vervangen van politieke partijen door 'poli
tieke verenigingen', om zodoende die Afrikaanse 
tradities voor het idee van non-party politics te span
nen. Kiezers zouden dan op kandidaten stemmen 
die niet aan een partij gebonden zijn, en volksverte
genwoordigers gekozen uit verschillende verenigin
gen zouden grondwettelijk met elkaar moeten sa
menwerken en consensus moe ten zoeken (net als de 
hoofden van stammen of lineaaes dat deden). Ook 
ziet hij vormen van corporatisme als mogelijkheid. 
Hij spoort Afrikaanse politici aan in elk land de tra
ditionele cultuur te gebruiken om de moderne 
structuren nieuw (oud?) Ieven in te blazen. En de 
boodschap voor de donorgemeenschap is: dring ons 
geen (verdere) wezensvreemde instituties op. 

Toch is nog een caveat op zijn plaats. Olivia Cee
say ( 1998) zegt: pas op, herinner je al die gebakken 
Iucht over het Afrikaans socialisme. Ook dat he eft de 
machtsuitoefening voor de eigen groep niet aan ban
den gelegd. Bovendien hebben die traditionele insti
tuties ook een andere kant: door naar consensus te 
zoeken en confrontatie te mijden worden belangen
tegenstellingen makkelijk onder de tafel geveegd; 
bovendien is het niet aanvaardbaar om openlijk kri
tiek op de ouderen uit te oefenen. De !eiders, de 

verbonden voelen en, waar 
nuttig, samenwerken, 66k in wisselwerking met de 
staat en het politieke bestel. Gelsoleerde vrouwen
of mensenrechtengroepen vormen dus op zich nog 
geen civil society. 

Het is nog moeilijker om over de civil society in 
Afrika te generaliseren dan over de staat, al doen 
Afrikaanse commentatoren dat toch con brio, onder 
het uiten van verschillende meningen over de plaats 
van de civil society in de politieke dynamiek van 
Afrika. Aan het ene uiterste heerst scepsis of de civil 

society in Afrika iiberhaupt bestaat; aan het andere 
bezingt men eniliousiast de rol van studenten, ker
ken, vakverenigingen of vrouwengroepen in het 
openbreken van de verstarde bestuurs- en beleids
structuren. Het is in ieder geval duidelijk dat de 
groei van de civil society wordt gestimuleerd, als ge
volg van processen die van onderop komen, dat 
zulke processen langzaam en moeizaam op gang 
komen, en dat bestuurders met een autoritaire men
taliteit deze maar al te vaak de kop in weten te druk
ken (Nunnenkamp, 1995). Op het eerste gezicht 
snijdt dan ook het sceptische standpunt aangaande 
de Afrikaanse civil society het meeste hout. 

Die scepsis wordt versterkt als we bij Sitoe 
( 1998) lezen dat, bij een nationaal opinieonderzoek 
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in Mozambique in 1998, minder dan 16 procent van 
de ondervraagden kennis had van verenigingen, 
N Go's, of andere organisaties in hun werk- of woon
gebied. De mening die verscheidene anderen, wat 
minder empirisch gegrond, uitspreken is hiermee in 
overeenstemrning. Kagabo meent dat de civil society 

in Afrika nog maar in de kinderschoenen staat, dat 
de meeste organisaties pas recent opgericht en nog 
zwak zijn, zonder doeltreffende overkoepelende or
ganisaties, en dat zij de neiging hebben via politieke 

kanalen met regering of oppositie verwikkeld te 
raken. De meerderheid van de mensen in Afrika zijn 
' ... analphabetes et ignorants, ils sont pauvres et ma
nipulables, ils sont habitues a Ia demagogie et a Ia 
dictature, ils sont divises, sans oublier qu'ils igno
rent tout de Ia tradition democratique' (Kagabo, 
I 998, p. 8.)). Ook Opata (I 998) wijst erop dat volun

tary associations en meer politiek gerichte belangen
en pressiegroepen moeilijk uit elkaar te houden zijn, 
en dater bovendien niets vergelijkbaars in de tradi
tionele maatschappij bestaat ofbestond; voor hem is 
civil society in Afrika geen concept met een duidelijke 
betekenis. Osaghae (I 998) betoogt dat eerst de nog 
niet echt bestaande nationale maatschappijen zich in 
Afrika moeten ontwikkelen, die het gemeengoed en 
gemeenschappelijke waarden kunnen uitdrukken . 
Hij duidt hiermee indirekt op het verband tussen 
een (nationale) maatschappij (of zelfs een natie) en 
de civil society. Zander daadwerkelijk gemeenschap
pelijke waarden kan noch de ene, noch de andere be
staan. En, met de onvoltooide natievorming, is ook 
maatschappijvorming in de meeste Afrikaanse Ian
den nog maar slechts 'onderweg'. 

De civil society in Afrika blijft een zwak geheel, 
dat zich moeilijk staande kan houden zonder steun 
van donoren of van de staat. De staat bewaakt de 
toegang tot informatie angstvallig, en laat geen pot
tenkijkers toe vanuit de civil society, die daardoor 
aardig beknot wordt in haar activiteiten. De pers 
blijft sterk afhankelijk van papiertoevoer (waarop 
de staat nog vaak een ijzeren greep houdt) en van 
advertentie-inkomsten. Ook daarop kan de staat in
direkt nog grate invloed hebben: een aanzienlijk 
dee! van de prive-sector is van de staat afhankelijk 
voor contracten, en geeft daarom geen steun aan 
groepen of kranten die als 'vijandig' worden be
schouwd. 

Om de zwakke civil society te versterken, en de 
problematische staat te vermijden, hebben donoren 
in de jaren negentig dan ook hard gewerkt aan het 
opzetten, bevorderen en versterken van N Go's in 
ontvangende Ianden als een alternatief kanaal voor 
ontwikkelingssamenwerking - in het Nederlandse 
geval vooral via de Medefmancieringsorganisaties. 
Dit beleid heeft tot nogal wat scepsis geleid bij Afri
kanen. Men betoogt dat de capaciteit van deN Go's 
beperkt is en dat zij zwak en gefragmenteerd zijn.J 
Het ware een misvatting te denken dat het creeren 
van islands if excellence in de N G a-sector de ineffecti
viteit van de normale staats-instituties kan compen
seren.4 Bovendien worden de meer formele civil 

society organisaties, waarmee de donoren (vooral op 
nationaal niveau) zaken doen, vaak door dezelfde 
mensen bestuurd die aan de touwtjes trekken in het 
patrimoniale staatssysteem (Ellis, I99.)) . Er moet 
een groat vraagteken worden geplaatst bij het idee 
dat donor-driven N Go's werkelijk aan de ontwikke
ling van een land, en van de civil society, bijdragen: zij 
zijn vaak kunstmatig 'opgeblazen', uiteindelijk de 
schepping van de donorgemeenschap. Pas op, zo zei 
een hoge Afrikaanse functionaris van de VN: 'Don't 
create artificial NGo's like you've created artificial 
states' .S 

Sommigen gaan nog verder en beschuldigen de 
donoren van kwade trouw: 'But overall, the most 
serious shortcoming of extant approaches to civil 
society is the attempt by the West and the interna
tional donor community to create a 'new' civil so
ciety in African countries to serve, it seems, their 
own purposes rather than the interests of the African 
peoples ... [In] ... a continuation of the pattern of 
control established under colonialism ... the logic 
seems to be that since the state is no longer a viable 
ally, the way to retain control over the affairs of these 
countries is to capture the soul of civil society as 
well' (Osaghae, I 998, p. 2 73). 

Op zijn minst, zo wordt door anderen betoogd, 
passen N Go's zich aan aan de wensen en stokpaard
jes van donoren. N Go's voegen zich uiteindelijk 
naar wat de achterban van de donoren (regering, 
parlement of de donor civil society) van hen verlangt, 
want donor-instanties zijn niet aanspreekbaar door 
de lokale gemeenschappen waarin zij werken. Als ze 
enige verantwoording schuldig zijn, zo zegt Ma-

3. Ibrahim Gambari, u N Under
Secretary General, interview New 
York, 28 april 2ooo. 

4· Youssef Mahmoud, Director, Africa 
II Division, UN, interview New York, 
28 april 2ooo. 

>. Margaret Vogt, Special Assistant, 
ASG Fall, UN, interview New York, 27 

april 2ooo. 
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kumbe ( 1998) dan is het aan de regering of de civiele 
of zakelijke achterban in het thuisland. 

Toch zijn er, naast de van buiten gestimuleerde 
NGO's, andere actieve elementen in de Afrikaanse 
maatschappij, en hun rol in het democratiserings
proces kan niet zomaar worden afgeschreven. Diouf 
(1998) memoreert dat het vooral studenten, maar 
ook jonge boeren waren die de autocratische staat 
uitdaagden, en de nationalistische mythe aanvoch
ten die als de enige waarheid werd opgedist. Zij 
stichtten 'gedecentraliseerde' organisaties die kri
tisch tegenover de staat stonden, niet uit bestuur

stane groeperingen die proberen de staat aan te spre
ken op verzaakte verplichtingen. Diouf beschrijft 
die activiteiten als een mengsel van ' .. .Ia bonne ac
tion et la violence, la civilite et la incivilite' ( 1998, 

p.197). 

Beleidssuggesties voor de Nederlandse 
sociaal-democratie 

Aan het begin van dit stuk ben ik op twee conclusies 
vooruitgelopen. 1. Het grootste dee! van Afrika 
heeft nog een lange weg te gaan voor het begrip de
mocratie daar serieus kan worden genomen. 2. De-

mocratie kan zeker niet van lijke richtlijnen voortkwa
men, niet gedomineerd 
werden door lokale nota
belen of religieuze !eiders, 
meer bereid waren aan de 
behoeften van vrouwen of 
jonge mensen tegemoet te 
komen, en zich interesseer
den voor de werkelijke le
vensomstandigheden op 
het platteland en in de krot
tenwijken . Hoe die organi
saties zijn te karakterise
ren, is echter niet altijd dui-

Uiteindelijk zou het eenvoudiger zijn 

om slecht bestuur als een negatiif 

criterium te hanteren dan om goed 

bestuur als een voorwaarde te 

handhaven. Het is makkelijker te 

herkennen wat duidelijk slecht bestuur 

is dan te bepalen if je een specifieke 

situatie als goed bestuur kunt 

aanmerken 

buiten worden opgelegd, 
en zeer minimaal van bui
ten worden bevorderd, 
omdat de uit de pre-' demo
cratiserings' periode stam
mende krachten nog te 
sterk zijn. In de rest van dit 
stuk heb ik die krachten in 
beeld willen brengen. 

Zo komen wij tot een 
dilemma. Als democraten 
wensen we onze medemen-

delijk. Soms komen zij voort uit een samengaan van 
traditionele en moderne orientaties, zoals bij voor
beeld in het geval van de War Veterans Association van 
Zimbabwe, wier !eden traditionele boeren zijn die 
een rol hebben gespeeld in de strijd tegen het 
koloniale en post-koloniale white settlers regime. Ter
wijl deze groepen onlangs kennelijk als de 'instru
menten' van een in het nauw gedreven President 
Mugabe zijn opgetreden, waren zij enkele jaren ge
leden juist een doorn in zijn oog. In 1997 deed hun 
krachtig verzet tegen voorgestelde belastingver
hogingen, en hun agitatie voor betere levensomstan
digheden voor arme boeren, Mugabe's regime voor 
het eerst wankelen - zo sterk dat hij hen kort daarna 
ervan beschuldigde zich te gedragen als een 'opposi
tie-partij'. Maar de fhiide situatie in Afrika's civil 
society wordt duidelijk als we horen dat deze zelfde 
veteranengroep toch gezien moet worden als de 
ruggegraat van de heersende partij, die het voor de 
overleving van de partij essentiele commando-appa
raat bemensten (Sithole, 1998). Aan de ene kant 
wordt de staat door hen uitgedaagd, net als door zo
veel andere civil society organisaties, aan de andere 
kant wordt hij ondersteund. Dit soort onduidelijk
heid vindt men ook in de activiteiten van nieuw ont-

sen in Afrika levensomstan
digheden toe, ookin het politieke domein, die lijken 
op die van onszelf. Vandaar natuurlijk die 'welge
meende' druk tot democratisering, als dee! van vaak 
gedetailleerde voorwaarden voor good governance. 
Het opengooien van het politieke bestel kan echter 
gevaarlijk zijn voor staten in opbouw, zoals Ayoob 
duidelijk maakt. Ik ben in dit stuk niet ingegaan 
op het algemene probleem van state building in 
Afrika, en de vaak onrealistische verwachtingen die 
Westerse democraten, of donoren, hierover koes
teren (zie hiervoor de Kadt, 1999, en de Kadt, ter 
perse). Er is geen enkele reden om te veronder
stellen dat iets dat in Europa een eeuwenlang du
rend proces was, nu in Afrika van het ene op het 
andere decennium 'even' tot stand komt. Die con
clusie blijft geldig zelfs als wij in aanmerking nemen 
dat het internationale systeem er vandaag heel an
ders uit ziet, en dater vee! meer mogelijkheden zijn 
om processen te versnellen en ook om hulp te hie
den bij het ontwikkelen van een nieuw institutioneel 
kader. 

Maar de waarschuwing van Ayoob is serieus te 
nemen: democratisering moet niet ten koste gaan van 
staatsopbouw. In Europa was de democratie duide
lijk de laatste verdieping die aan het staatsgebouw 
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werd toegevoegd, nadat de staatsvorming zelf tot 
een succesvol einde was gebracht. In Afrika, van
daag, is het mogelijk dat de vereisten van de staats
opbouw en de roep om groepsrechten en democra
tie onverenigbaar zijn (Ayoob, 1 996). 

Alhoewel ik de wens deel om in Afrika tot beter 
bestuur - en democratisering - te komen, en be
grijp dat men wil proberen daar vanuit donor-zijde 
aan bij te dragen, heb ik toch meermalen mijn twij
fels uitgesproken over de nadruk die door donoren 
op het begrip goed bestuur wordt gelegd. Het is, als 
het ware, een ideejixe dat nog maar weinig aan 
kracht heeft ingeboet, in weerwil van vrij duidelijke 
tekenen dat met deze beleidslijn minder bereikt is 
dan werd verwacht. Het zou allicht tot verbeterd be
leid leiden, als er diepere kennis was van de verschil
lende Ianden waar don oren goed bestuur (en demo
cratiserings-) programma's bekostigen. Ook zou het 
helpen als uit de bestaande kennis meer realistische 
conclusies werden getrokken (de Kadt, I 999; de 
Kadt, ter perse) Uiteindelijk zou het eenvoudiger, 
en waarschijnlijk ook doeltreffender, zijn om slecht 
bestuur als een negatiif criterium te hanteren, dan 
om goed bestuur als een voorwaarde te handhaven. Het 
is makkelijker te herkennen wat duidelijk slecht be
stuur is (in de Afrikaanse omstandigheden) dan te 
bepalen of je een specifieke situatie als goed bestuur 
kunt aanmerken. 

Toch zijn er wei enkele praktische suggesties die 
democratisering zouden kunnen bevorderen, zelfs 
a! moeten we er ons bij neerleggen dat de dieper
liggende politieke en machtsdynamiek van de Afri
kaanse Ianden meestal 'het laatste woord' zal heb
ben. Hoe die machtsdynamiek zich kan manifeste
ren hangt deels af van de instituties van de rechtsstaat 
en hoe deze functioneren, zoals rechtbanken en de 
rechtspraak, alsook het politie-apparaat. Er zijn do
norprogramma's, vooral Nederlandse, die op een 
versterking daarvan zijn gericht. Het moeilijke pro
bleem van de corruptie speelt hier een grote rol, en 
de mogelijkheden die samenwerkingsprogramma's 
hebben om dit te beteugelen zijn beperkt. 'Topping 
up' van te !age, corruptie-stimulerende, salarissen 
van de rechterlijke macht of de politie is uiteindelijk 
niet mogelijk van buitenaf (de Kadt, ter perse). 
Daarnaast blijft er vee) te zeggen voor armoedebe
strijding en het creeren van werkgelegenheid, zeker 
voor arme jongeren, vooral in Ianden waar beleid 
ondubbelzinnig gericht is op het tegengaan van 
grove ongelijkheid en het bevorderen van shared de
velopment of 'inclusiviteit'. 

Ten slotte lijkt bet me, niettegenstaande de dui
delijk hogere kosten daarvan, wenselijk om meer 
nadruk te leggen op het gedecentraliseerde niveau. 
Samenwerking met lokale overheden kan de betrok
kenheid van de 'gewone mensen' bevorderen, en in
direkt daarmee ook de democratie. Ik wil daarop in 
deze conclusies toch wat nader ingaan. 

Er wordt wei eens gezegd dat de zwakte van al
ternatief leiderschap in Afrika, en daarmee de 
zwakte van de pogingen tot democratisering, het ge
volg is van de extreme centralisatie die de meeste 
Afrikaanse staten kenmerkt. Op het lokale niveau 
zou de bevolking daarom met een soort terugtrek
kings- en zelfs sabotagesyndroom reageren: gecon
fronteerd met system en die werken op basis van toe
zicht en controle, afschutting en bestraffing, zouden 
Afrikaanse maatschappijen van oudsher naar wegen 
hebben gezocht om zich, middels listen en schijn
gedrag, aan die 'totalitaire' staten te onttrekken 
(Diouf, I 998). 

Dat doet de vraag rijzen of decentralisatie een 
steun voor democratisering zou zijn. Daarachter 
gaat de redenering schuil dat decentralisatie beter 
bestuur bevordert, en dat zonder beter bestuur de
mocratisering weinig kans heeft. Het saldo van de 
meningen neigt naar een positief antwoord, a! wordt 
vaak gewezen op de zwakte van het staatsapparaat op 
dat lagere niveau, een zwakte die nog groter is dan in 
de hoofdstad . Zoals Youssef Mahmoud het grafisch 
uitdrukte, 'Judges have no offices, military have no 
barracks; frontiers are not guarded; the police is not 
paid; there are no prisons (so you just execute 
people); the customs officials are (have to be) cor
rupt' . 6 Op provinciaal of dorpsniveau zijn, mutatis 
mutandis, dat soort schaarste-problemen er ook, al 
zijn de oplossingen ervoor minder kostbaar. 

De machtsverhoudingen op het platteland zijn 
ook ingebed in het patrimoniale web dat in de hoofd
stad z'n spil heeft, en de deals die met de lokale elite 
worden gesloten tasten zowel de doeltreffendheid 
van het lokale bestuur aan, alsook de formele demo
cratische regels van het politieke spel (Boone, 
I998). De capaciteit van het patrimonialisme om 
'buit' te verdelen is verzwakt door de aanpassings
programma's. Toch blijft het op plaatselijk niveau 
vaak onduidelijk, of macht nu ontleend wordt aan de 
formele structuren van het staatsapparaat of aan de 
informele relaties van het patrimonialisme, en ver
dergaande decentralisatie lost deze problematiek 
niet noodzakelijkerwijs op. 

Niettemin heeft gedecentraliseerde governance 
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een voordeel: het staat dichter bij de bevolking, en 
daardoor is het - tenminste in theorie - gemakkelij
ker om de lokale regeerders en ambtenaren aan
spreekbaar te maken. En met grotere aanspreek
baarheid stijgen ook de kansen dat een gevoel voor 
democratie van onder op kan groeien. Structurele 
en institutionele veranderingen op dat niveau zullen 
ook nodig zijn, maar welke precies is moeilijker te 
beantwoorden. Opata (I 998), bijvoorbeeld, stelt 
voor om verkiezingen op lokaal niveau te elimineren 
en daar terug te vallen op traditionele selectieme
chanismen, tezamen met een zekere mate van 
corporatistische vertegenwoordiging via vak- ofbe
roepsverenigingen. Oat lijkt me een nogal twijfel
achtig voorstel. Ik kan mij makkelijker voegen bij 
hen7, en Afrikanen zoals Diouf (I 998), die don oren 
aansporen om, in tegenstelling tot de 'mode' om 
metNGo's samen te werken, zich juist op dat gede
centraliseerde niveau te concentreren en daar capa
citeitsopbouw te financieren, ook van traditionele 
!eiders die nog dicht bij hun gemeenschappen staan 
(Hertogs, I999)· 

Zo kom ik uiteindelijk toch tot een algemene 
conclusie voor Nederlandse sociaal-democraten, 
een conclusie die tenminste niet duidelijk indruist 
tegen ons nog steeds gebrekkige begrip van de Afri
kaanse politieke dynamiek . Als men toch via samen
werkingsprogramma's wil trachten op de lanse duur 
de democratie te bevorderen, dan lijkt de aanbeve
ling back to the arassroots - en back to arassroots under
standina - toch wei redelijk goed onderlegd. Het 
werken op dat niveau kost echter meer, en is ook ar
beidsintensiever, dan samenwerking met instellin
gen op nationaal niveau. De extra kosten zouden we 
dan moeten aanvaarden. 

EMANUEL DE KADT 
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De bestuursjungle 
van de PvdA 

De recente gebeurtenissen 
in het bestuur van de PvdA 
passen in een aantal tradi-

ROEL IN 
1

T VELD de team-metafoor dan die 
van de arena of jungle. Oat 

ties van deze partij: 
- grote onzekerheid over de prioritering van 
functies van de partij 
- onduidelijkheid over de toekenning van lei
derschap en over de verplichtingen die leider
schap met zich brengt 
- gapende culturele kloven aangaande mense
lijkeomgang 

De collectieve zwijgzaarnheid van de PvdA na de 
heenzending van de voorzitter staat in schril contrast 
tot het massieve en onophoudelijke lekken vanuit 
het dagelijks bestuur dat aan haar ondergang vooraf 
ging. Beide lijken functioned: het lekken vooraf 
schiep het klimaat waarin de slachtpartij werd gele
gitimeerd. Het grote zwijgen daarna doofde de ver
ontwaardiging. 

In normale organisaties vinden periodieke func
tioneringsgesprekken plaats. Voor goed begrip, dat 
zijn uitwisselingen van oordelen over elkaars func
tioneren van twee of meer mensen die in een func
tionele relatie tot elkaar verkeren . Die gesprekken 
eindigen vaakin afspraken die moeten leiden tot ver
beteringen. Daar waar mensen tot een duurzame re
latie zijn veroordeeld - bijvoorbeeld omdat ze allen 
door een congres zijn verkozen - bestaat te meer 
aanleiding voor dit type van ontmoetingen. Je kunt 
ook een eenvoudige fatsoensregel formuleren dat je 
tijdig naar een teamgenoot stapt als je moeite met 
diens functioneren hebt. 

Daar waar teams moeten functioneren, besteden 
professionals zeer veel aandacht aan voorbereiding 
en samenstelling. Het kweken van vertrouwen en 
benutting van complementariteit staan daarin voor
op. Het is natuurlijk niet noodzakelijk de team
metafoor te kiezen voor het dagelijks bestuur van 
een politieke partij. Je kunt ook spreken over een 
arena of een jungle. Daar gelden andere spelregels, 
of geen. Daar is moord onderdeel van de natuur. De 
PvdA van nu kiest voor haar interne relaties eerder 

is ook begrijpelijk omdat er 
in het geheel geen grote verschillen van opvatting lij
ken te bestaan, noch over 'de partij' zelf, noch over 
het programma. 

Er lijkt stilzwijgend overeenstemming te bestaan 
over de hoofdkarakteristiek van de PvdA als een or
ganisatie die uit is op maximale steun in de Neder
landse samenleving en dus programmatisch een po
sitie kiest die bij dat streven past. 

Aangezien ook de andere grote politieke partijen 
in ons land zich dienovereenkomstig gedragen, ver
dringen ze zich alle rond het politieke centrum. De 
programmatische bandbreedte wordt dan ook 
vooral gevormd door splinterpartijen. 

Diezelfde hoofdkarakteristiek bepaalt ook de funda
mentele verhoudingen tussen de topfunctionaris
sen: de premier, de fractievoorzitter en de partij 
voorzitter. De premier is gericht op behoud van de 
coalitie en op de kracht van de positie van het eigen 
smaldeel daarbinnen, de fractievoorzitter moet de 
fractie leiden in overeenstemming met het belang 
van de coalitie en de partijvoorzitter moet laveren 
tussen kabinet, fractie en partijkader. Gezien de 
hoofdkarakteristiek van de partij is de pikorde een 
logische: de premier domineert, de fractievoorzit
ter is een behoedzame uil en de partijvoorzitter 
heeft inhoudelijk nauwelijks een positie. 

Naarmate deze karakteristiek meer en meer ver
start, zal deze pikorde niet alleen betrekking hebben 
op inhoud, programma en praktisch politiek hande
len, maar ook op de vraag waarover het interne par
tijdebat wel en niet mag worden gevoerd . Zo be
staan er ongewenste discussiethema's omdat die wel 
eens zouden kunnen leiden tot standpunten die kie
zers van de PvdA verwijderen. De denivellerende 
effecten van onze belastingwetgeving, waaronder de 
hypotheekaftrek, vormen een mooi voorbeeld . Het 
gegrom in de marge over die discussietaboes, zoals 
in dit tijdschrift, leidt zelfs niet meer tot een reactie 
van de echte leiders. 
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De PvdA als vereniging bestaat uit 6o.ooo men
sen, van wie een groot dee! de partij graag zou be
nutten als forum voor verbinding van individuele 
passie en collectiefhandelen. Een kleiner dee! benut 
het lidmaatschap bij de opbouw van een maatschap
pelijke positie als volksvertegenwoordiger of be
stuurder. Er bestaat vee! hartstocht over beleidsdo
meinen als zorg en onderwijs. En de meerderheid 
van die mensen heeft andersoortige waarnemingen 
dan de premier, die op 2 1 september uitsprak dat de 
kwaliteit van het onderwijs in de afgelopen jaren is 
gestegen. Goed georganiseerde partijbijeenkom
sten leveren ideeen op over noodzakelijke verande
ringen in de fundamentele structuur van onder 
meer het onderwijsbeleid. Voor zover de fractie re
ageert, domineert de verdediging van het bestaande 
beleid. De voornaamste woordvoerster van de frac
tie verdedigt het bestaande zelfs luider en conse
quenter dan de eigen staatssecretaris. 

De opgave voor het partijbestuur om wat opborrelt 
in de kenniscentra te converteren in de politieke wil 
van de partij is gegeven de voornoemde hoofdkarak
teristiek van de partij dus een onmogelijke op tal van 
cruciale punten. 

Ooit was de PvdA een beginselpartij die pro
grammatisch een actueel handelingsperspectief ont
wierp vanuit het sociaal-democratische ideologi
sche gedachtegoed. Kiezersgunst was belangrijk 

maar ondergeschikt aan het 'juiste' programma. 
Vertegenwoordigers werden door de partij kandi
daat gesteld op grond van vermoedens om trent hun 
vermogen om dat programma uit te voeren . 

De huidige hoofdkarakteristiek van de PvdA 
leidt tot geheel andere processen voor de aanwijzing 
van politieke ambtsdragers: risico's voor reputatie
schade spelen een belangrijke rol, en de sociaal-cul
turele karakteristiek van de kandidaat is heel wat be
langrijker dan programmatische slagkracht. Perio
dieke vluchtige headhunting is dus vee] belangrijker 
dan duurzame training van high potentials. En doorle
ren door degenen die een ambt bekleden is al hele
maal geen opgave voor de partij. Daarvoor bestaan 
dan ook geen budgetten. 

Het zou dus interessant zijn om de evaluatie van 
wat is gebeurd en de voorbereiding van de opvolging 
van de voorzitter te benutten voor een meer funda
menteel gesprek over de prioritering van functies 
binnen de partij en de consequenties daarvan. 

Cultuur en structuur zijn onderling sterk ver
weven. De jungle past bij gebrek aan ordening op 
systematisch niveau. In dat geval blijven de intriges 
bestaan. 

ROEL IN 'T VELD 

Decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur; 

hoogleraar organisatiekunde en bestuurskunde 

Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht 
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CULTUURPOLITIEKE CONFRONTATIES 

In zijn analyse van het ver
hitte gedachtenleven van 
Nietzsche komt de biograaf 
van zijn denken, Rudiger 
Safranski, tot de conclusie 
dat het Nietzsche tenslotte 

Avontuurlijke 
cultuur- geen 
avontuurlijke 

cultuurpolitiek 

overwegingen en argumen
ten om de oren te slaan, kies 
ik voor de weg van de fei
ten . Voor de verkenning die 
ik me voorneem te verrich-

niet gelukt is om de ideeen 
ten ga ik uit van de doelstel
lingen van de overheid. 

van zelfverheffing en die 
van solidariteit met elkaar 
te verbinden. Bij hem kwa
men de vrijheid van het 
grote individu en de aan
spraken van sociale gerech
tigheid, in een onverzoen
lijke tegenstelling tegen
over elkaar te staan. Op 
die onverzoenlijkheid is 
Nietzsche, als kind van zijn 
tijd, stukgelopen. 

ARIE VAN DER ZWAN Vanuit die doelstellingen 
tracht ik tot een beoorde
ling te komen. Op het ter
rein van de cultuur kent de 
overheid drie klassieke 
doelstellingen: 

Random het Kunstenplan van staatssecretaris 

Rick van der Ploeg is een heuse 

controverse ontstaan . Er is kritiek op de 

onderliggende beleidifilosifie en op de specifieke 

verdeling van subsidies. Oak de Raad van Cultuur 

is onder vuur komen te liggen. s &J> publiceert 

twee van de kernteksten uit dit cultuurpolitieke 

debat: Arie van der Zwan's 'State if the Union ' 

en Gijs Scholten van Aschat's donderspeech. Door 

1 • lnstandhouding en 
ontwikkeling van culturele 
waarden en het cultureel 
erfgoed. (Door die over te 
Iaten aan marktwerking en 
eenzijdig gerichte pu
blieksgerichtheid zouden 
ze in het gedrang kunnen 
komen. Pluriformiteit en 
artistieke kwaliteit zijn de 

In onze maatschappij is 
het gelukt die onverzoen
lijkheid op te heffen. Er is 
immers ruirnte voor expe

omstandigheden is het niet gelukt Rick van de 

Ploeg's reactie in dit nummer te krijgen. Die is nu 

voorzien voor het volgende nummer. 

rimenten met de uitersten van de geest en met radi
cale vrijheden. Maar deze verhitting vindt als het 
ware afkoeling in de politieke ratio van sociale ge
lijkwaardigheid. 

Deze coexistentie bestaat dankzij de differentiatie 

van waarden. In de wereld van de kunst, wetenschap 
en filosofie heersen avontuur, in de wereld van de 
politiek het redelijk over leg en het compromis. 

Safranski sluit zijn uiteenzetting op dit punt zo 
af: 'Wat wij nodig hebben zijn de avontuurlijke waar
heden van de cultuur en de nuchtere waarheden van 
de politiek. Als we beide domeinen niet scheiden be
staat het gevaar van een avontuurlijke politiek en van 
een ontnuchterende vervelende ( dit is 'politiek cor
recte') cultuur.' Dit is het ergste dat ons kan over
komen. Staatssecretaris Van der Ploeg' met in zijn 
kielzog de Raad voor Cultuur zijn hard op weg die 
heilloze 'crossover' tussen cultuur en politiek tot 
stand te brengen. Het is zaak hen hiervan af te bren
gen. Maar in plaats van hen met )outer kwalitatieve 

hierop gebaseerde concrete beleidsdoelen). 
2. Toegankelijkheid: spreiding. 
3. Publieksbereik: participatie. 
De eerste van deze doelstellingen staat voorop, 

de twee andere zijn afgeleide doelstellingen die de 
democratische legitimering van het cultuurbeleid 
moeten dragen. (Hier zien we het door Safranski ge
maakte onderscheid tussen de radicale vrijheid van 
de geest en de politieke ratio van sociale gelijkwaar
digheid weer terug.) Het is afhankelijk van de om
standigheden welke van de drie doelstellingen in de 
politieke discussie op de voorgrond wordt geplaatst. 
Voor de praktijk van het beleid, de concrete beleids
daden, blijken de wisselende politieke credo's veelal 
weinig uit te maken. Emanuel Boekman consta
teerde dit al in zijn studie Overheid en kunst in Neder

land uit 1 9 3 9. De con stan ten in het cultuurbeleid 
zijn aanwijsbaar ook op budgettair vlak afgezien van 
conjuncturele schommelingen. Dat wil niet zeggen 
dater geen accentverschuivingen zijn . 
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Nadat in de jaren '70 en 'So de aandacht van de 
beleidsmakers meer op de aanbodzijde was gericht 
en pluriformiteit en artistieke kwaliteit voorop 
stonden, heeft cultuurminister D' Ancona haar be
leidsorientatie verlegd naar de vraagzijde. Paul Kuy
pers heeft erop gewezen dat marktwerking en cul
tureel ondernemerschap die door Vander Ploeg zijn 
gelanceerd, in feite als een geseculariseerde vorm 
van het spreidings- en participatiebeleid gezien kun
nen worden. Vander Ploeg zou zo gezien de lijn van 
D' Ancona doortrekken. Maar bij nadere beschou
wing van de adviesaanvraag die Vander Ploeg aan de 
Raad voor Cultuur gericht heeft, rijst de vraag of 
hier niet iets heel anders aan de orde is. Die aanvraag 
is namelijk gebaseerd op twee stellingen: 

- lager opgeleiden, allochtonen en jongeren 
nemen te weinig deel aan het culturele Ieven; 
- er client zich een nieuwe garde cultuurmakers 
aan die een welkome bijdrage aan de dynamiek 
van het culturele Ieven kan leveren, waarvoor 
men eens de ruimte niet krijgt. 

Met het oog op de eerste stelling bepleit Van der 
Ploeg publieksverbreding en met het oog op de 
tweede verregaande differentiatie van het aanbod. 
Hoe valide zijn nu de door Van der Ploeg opgewor
pen stellingen en de hieraan verbonden beleidsdoe
len? In hoeverre is Vander Ploeg in het nastreven van 
die beleidsdoelen bereid zich te blijven bewegen 
binnen de marges van het cultuurbeleid: geen ver
watering van culturele waarden noch overschrijding 
van de grenzen van concurrentievervalsing ten op
zichte van de commerciele sector? 

Dat laatste is niet onbelangrijk want de vrije pro
ducenten, die het zonder structurele subsidiering 
moeten doen, richten zich immers al op een breed 
publiek. 

lnvloeden op cultuurparticipatie 

Belangstelling blijkt in het algemeen de drijvende 
kracht achter cultuurparticipatie, zowel wat intensi
teit als richting van de belangstelling betreft. Uiter
aard moet hierbij verschil gemaakt worden tussen 
belangstelling die verankerd ligt in de habitus van de 
persoon die nauwelijks te be'invloeden valt en be
langstelling die gewekt en ontwikkeld kan worden. 

Overigens dan wel door op jonge leeftijd aan te slui. 
ten op de potentiele belangstelling, aangezien de in
teresse-patronen zich al op jeugdige leeftijd uitkris
talliseren en daarna nog moeilijk bei:nvloedbaar zijn. 
Praktisch gesproken zijn het het ouderlijk milieu en 
de school waarbinnen die overdracht zijn beslag 
moet krijgen. Dit blijkt ook uit de statistische gege
vens: het eerste bezoek van jeugdigen aan een to
neelvoorstelling is gelijkelijk ingegeven door de 
school en de ouders. Wat overigens niet inhoudt dat 
die invloeden op hetzelfde vlak liggen. De invloed 
van de ouders op de cultuurparticipatie loopt door 
aile leeftijds- en opleidingcategorieen heen. Ook 
voor hoger opgeleiden maakt het dus verschil of ze 
uit een cultureel milieu komen. En die invloed van 
het ouderlijk milieu blijkt ook een invloed voor het 
Ieven te zijn. De school is hierop een belangrijke 
aanvulling, versterking en tot op zekere hoogte cor
rectie, maar de impact ervan is niet te vergelijken 
met die van het ouderlijk milieu. Cultuurparticipa
tie is niet in de eerste plaats een kwestie van toegan
kelijkheid - ik kom hierop nog terug - maar van 
belangstelling. De mogelijkheden om die belangstel
ling te wekken en te ontwikkelen buiten de opvoe
ding door de ouders om, zijn beperkt. Aile pogingen 
van de naoorlogse overheid om lager opgeleiden, die 
niet uit zichzelf gemotiveerd zijn, te betrekken bij 
de 'hogere' cultuur hebben weinig zoden aan de dijk 
gezet. 

Voor de etnische minderheden liggen de kaarten 
deels anders. Die zijn a! bezig hun taal- en oplei
dingsachterstand in te !open en de verwachting is ge
wettigd dat hun cultuurparticipatie hiermee gelijke 
tred zalhouden. Om geloofsredenen kan die partici
patie zich richten op andere aktiviteiten dan toneel 
maar dat geldt ook voor het gereformeerde dee! van 
de autochtone bevolking. De participatiecijfers van 
etnische minderheden in perspectief geplaatst dui
den hier ook op, namelijk dater van dif{usie sprake is. 
Dit is het klassieke proces van cultuurintegratie. De 
Indische Nederlanders, de eerste etnische minder
heid van na de oorlog, hebben hun aanvankelijke 
achterstand in cultuurparticipatie goeddeels ingelo
pen en staan op een lijn met de autochtone bevol
king. 

De Surinaamse bevolkingsgroep is hard op weg 

1 Paul Kuypers heeft al vrij snel na 
diens aantreden gewezen op de ambitie 
van deze bewindsman een 
hartstochtelijke politiek te willen 
voeren. 
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dit te doen, terwijl de Turkse en Marokkaanse be
volkingsgroepen in hun bezoek aan toneel wei ach
teraan komen, maar geenszins verwaarloosbaar zijn. 
Het beschikbaar cijfermateriaal geeft allerminst 
aanleiding tot cultuurpolitiek activisme. Diffusie
processen beslaan lange perioden en bestrijken ge
neraties. Culturele achterstanden Iaten zich niet 
binnen een regeringsperiode resp. een kunstenplan
periode redresseren en wie dit toch suggereert wekt 

Niet in de laatste plaats is ook de spreiding van 
bet aanbod gediend met een verruiming van het aan
bod. 

Kunstopleidingen leveren meer afgestudeerden 
af dan in het reguliere aanbod kunnen worden opge
nomen en met subsidiering door bet Fonds beginnen 
ze voor zichzelf. Zo blijft voor jonge kunstenaars het 
perspektief van beroepsuitoefening bestaan. 

Het hier geschetste mechanisme zou nooit zo 
kunnen functioneren invalse verwachtingen waar

mee de culturele sector 
wordt opgezadeld, die 
hiervoor bij mislukking de 
rekening gepresenteerd 
krijgt. Het is in bet Iicht van 
de hier gepresenteerde be
vindingen onbegrijpelijk 
dat Vander Ploeg kennelijk 
onvoldoende vertrouwt op 
de bevordering van de cul
turele en kunstzinnige vor-

Culturele achterstanden laten zich dien bet perspektief van 
structurele subsidiering 
voor deze steeds wisse
lende kleine gezelschap
pen, niet reeel zou zijn. Het 
moge zo zijn dat ze hun 
kansen hierop overschatten 
zodat er tussen die nieuw 
gevormde gezelschappen 
een hevige concurrentie-

niet binnen een kunstenplanperiode 

redresseren en wie dit tach suggereert 

wekt valse verwachtingen waarmee de 

culturele sector wordt opgezadeld, die 

hiervoor bij mislukking de rekening 

gepresenteerd krijgt 

ming in het voortgezet onderwijs ( c K v) dat door 
hemzelf samen met staatssecretaris Adelmund 
samen zo'n impuls gekregen heeft. 

Sedert bet begin van de jaren '8 o is er sprake van 
een explosieve groei in bet toneelaanbod, die als ge
volg van de crisis in bet bezoek tijdelijk is onderbro
ken maar zich daarna weer heeft doorgezet. Voor 
een niet onbelangrijk dee! moet dit fenomeen op bet 
conto van bet subsidiebeleid geschreven worden. 
Niet aileen is in de strukturele subsidiering aanwijs
baar dat het beschikbare geld over steeds meer ver
schillende gezelschappen verdeeld wordt; de subsi
diering van producties door bet Fonds voor de Podi
umkunsten heeft tot vorming van nieuwe ensembles 
geleid. Die gezelschappen leiden fmancieel en qua 
publieksbereik weliswaar een marginaal bestaan, 
maar door met hun voorstellingen aan de weg te 
timmeren mikken ze erop voor strukturele subsidie
ring in aanmerking te komen. Zodra dit lukt wordt 
hun plaats weer door nieuwe ensembles opgevuld. 
De opstuwing van onderop blijft zo doorgaan. De 
overheid voert dit beleid op grond van uiteenlo
pende motieven: cultuurpolitieke en sociale motie
ven !open door elkaar been. Diversiteit en plurifor
miteit worden tot belangrijke cultuurwaarden gere
kend, zowel uit een oogpunt van vitaliteit als van 
kwaliteit van een cultuur, terwijl ook de publieke 
belangstelling (participatie) gediend geacht wordt 
met verscheidenheid onder bet devies 'elck wat 
wils'. 

strijd om de gunst van de 
'wisselwachters' binnen de toneelwereld plaats
vindt, maar zonder reeel perspektief zou bet nooit 
die omvang aannemen. 

Oat bet perspektief reeel is valt mede toe te 
schrijven aan de, onder opiniemakers in de toneel
wereld (recensenten, dramaturgen, !eden van be
oordelingscommissies etc.) wijd verbreide opvat
ting, dat 'kleine ensembles in onze toneelcontreien 
belangwekkender produkties Iaten zien dan die in de 
grote zalen'. Ook als die opiniemakers zich in een 
adem moeten afvragen waar de 'wervelwinden' van 
Dood Paard, Growina up in public, Aluin, Keesen &_Co, 
Het Oranjehotel, De Wetten van Keppler en het Huis van 

Bouraondiii, gebleven zijn. Er zijn steeds weer nieuwe 
groepen op wie hun aandacht zich kan richten. Hier 
raken we een gevoelige zenuw van de huidige to
neelwereld. Hoeveel wervelwind kan een toneelbe
stel verdragen waarin zowel traditie als vernieuwing 
'het cement van de culturele betekenisgeving' heten 
te zijn, om de Raad voor Cultuur te citeren. Maar als 
bet om beoordeling in concrete situaties gaat blijkt 
er een eenzijdige voorkeur voor vernieuwing te gel
den. Die orientatie op 'novelty' is bet kenmerk ge
worden van aldie terreinen van culturele activiteit 
waarop de 'wisselwachters' een bepalende stem 
hebben in wat belangwekkend is en wat niet. 

Steeds weer nieuwe impulsen zijn ervoor nodig 
om hun eetlust te bevredigen en bet heeft er vee! van 
weg dat ze door het gebrek aan inzichtelijkheid van 
het aanbod dat op die wijze gecreeerd wordt zich 
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juist bevestigd weten in hun positie van kenner en 
beslisser. 

Sedert de jaren '70 zijn de structureel gesubsi
dieerde aanbieders van toneel op te del en in drie ca
tegorieen: 

grootschalige gezelschappen, 
regionale en middelgrote gezelschappen, 
kleine gezelschappen. 

In de loop der jaren kan een gezelschap zich ontwik
kelen, bijvoorbeeld van klein naar middelgroot (De 
Appel en Orkater zijn hiervan een voorbeeld) of, zoals 
in hetgeval van Het Zuidelijk Toneel, van regionaal ge
zelschap tot een van grootstedelijk formaat . Ook 
zijn er met de regelmaat van de klok gezelschappen 
die worden opgebroken en in gewijzigde vorm wor
den voortgezet dan wei verdwijnen terwijl nieuwe 
ensembles doordringen. Maar de driedeling lijkt on
wrikbaar. Die correspondeert ook met een voor de 
hand liggende junctionele taakverdeling die je in elke 
branche in vergelijkbare vorm aantreft. De grote ge
zelschappen produceren voor de grate zaal, de mid
delgrote ook wei voor de grote maar meer voor de 
kleine zaal en de kleine gezelschappen voor de kleine 
zaal en de vlakke vloer. Met qie functionele taakver
deling hangt ook de exploitatievorm samen. Grote 
gezelschappen zijn grater door meer subsidie, een 
groter publieksbereik en een grotere dekking van de 
totale kosten uit publieksopbrengsten. Over de situ
atie in het begin van de jaren '70 zijn we hierover het 
best gei'nformeerd dank zij de voortreffelijke stu die 
Toneel ter zake. Grote gezelschappen bleken toen hun 
variabele (speel-)kosten uit de publieksinkomsten te 
kunnen bestrijken, subsidie diende voor de vaste of 
instandhoudingskosten. In de loop van de hierop 
volgende 25 jaar is de situatie grondig gewijzigd. Se
dert het begin van de jaren '8 o hebben grate gezel
schappen qua subsidiering in nominale waarde vrij
wel pas op de plaats gemaakt, in reele termen zijn ze 
er dus op achteruit gegaan. 

Complexiteit en onconventionalite.it 

Hun publieksbereik is teruggelopen terwijl hun kos
tendekkingsgraad ( exclusief sponsoring en overige 
eigen inkomsten) systematisch gedaald is. 

I972- '73 
I98I 

I985 
I990 - '99 

20 a 25% 
2o% 
I.)% 

10 a I 5% 

Geconfronteerd met deze ontwikkelingen geven de 
!eiders van de grote gezelschappen, die ik hierover 
heb kunnen spreken aan dat dit onmiskenbare func. 
tieverlies verklaard moet worden uit het opbreken 
van de functionele taakverdeling tussen grote, mid
delgrote en kleine gezelschappen. Onder druk van 
de kwaliteitsnormen die door de Raad voor de 
Kunst (nu Raad voor Cultuur) zijn opgelegd, hebben 
de grote gezelschappen zich gedwongen gezien hun 
artistieke kwaliteiten in produkties voor de kleine 
zaal te bewijzen. Om niet het risico te lopen hun 
strukturele subsidie in de waagschaal te stellen en zo 
in feite hun licentie te verspelen. 

De normerende werking van de oordeelsvor
ming van de Raad voor Cultuur moet dus serieus ge
nom en worden. Ook als er een zekere scepsis kan 
bestaan over de vraag of de toneelleiders van de 
grate gezelschappen die expertoordelen niet ook al 
zelf tot de hunne hadden gemaakt. Een geval van in
ternalisatie, om in het jargon van de sociale weten
schappen te blijven. 

Een meer geobjectiveerde bevestiging ontleen ik 
aan De Nulmeting die een unieke doorlichting van het 
toneelaanbod en het publieksbereik in vier grotere 
steden biedt over een periode van vijf jaar (tussen 1 

september I988 en 31 augustus I993)· In die pe
riode zijn ca 7 50 produkties in het analysebestand 
opgenomen waarvan er 700 inhoudelijk zijn beoor
deeld en ingedeeld naar een combinatie van twee ge
zichtspunten, namelijk complexiteit en onconven
tionaliteit. Complexiteit staat voor de hoeveelheid 
'informatie' die een toeschouwer moet verwerken 
die een bepaalde voorkennis vereist. Tegenover 
complex staat eenvoudig. (On)conventionaliteit 
wordt bepaald door de vormgeving en entourage 
van de voorstelling. Onconventioneel staat voor ex
perimenteel, vernieuwend. Tegenover onconven
tioneel staat coventioneel. 

Door de combinatie van die twee gezichtspunten 
ontstaat een vierdeling: twee uitersten en een tus
sengebied. Dit is bij mijn weten de enig operationele 
en geobjectiveerde inhoudelijke indeling van het 
aanbod. Het toedelen van concrete toneelproduk
ties aan a~n van de vier categorieen bleek weinig 
moeite te kosten; deskundigen komen tot gelijklui
dende oordelen. Meer dan 70 procent van het struc
tureel gesubsidieerde aanbod moet tot het het seg
ment complex-onconventioneel gerekend worden, 
zo laat de categorisering van het analysebestand 
zien. Voor de kleine gezelschappen die hun produk-
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ties met steun van het Fonds voor de Podiumkunsten 
brengen, ligt dit precies zo. De Vlaamse produkties 
zijn rninder eenzijdig verdeeld. De vrije produkties 
vallen, zoals verwacht mag worden, in de categorie 
eenvoudig-conventioneel. 

In feite blijkt er dus in het toneelaanbod inhoudelijk 
gezien een tweedelina te bestaan: de vrije producen
ten richten zich op het makkelijke toegankelijke 
werk, de van subsidie afhankelijke gezelschappen 
richten zich op het moeilijk toegankelijke deel. Het 
tussengebied dat uit een oogpunt van verbreding van 
het publieksbereik een sleutelrol zou kunnen spelen 
blijkt mager bezet. 

Het nieuwe Kunstenplan 

Het is interessant vast te stellen hoe een bewinds
man die in de aanloop naar de nieuwe kunstenplan
periode met marktwerking, doorstroming, cultu
reel ondernemerschap en doelgroepen heeft !open 
zwaaien in concreto te werk is gegaan om die credo's 
te realiseren. Want hij mag van alles willen, maar in 
de Nederlandse verhoudingen komt hij dan nog wei 
een paar obstakels tegen. Dat zou je althans mogen 
verwachten. Hoeveel verwatering van culturele 
waarden en artistieke kwaliteit is acceptabel voor de 
Raad voor Cultuur die geacht mag worden die te be
waken? En dan is er nog altijd de grens van concur
rentievervalsing ten opzichte van de vrije sektor. 
Concurreren met overheidssubsidie tegen produ
centen die het zonder moeten stellen is immers 
verkrachting van marktwerking waar de paarse kabi
netten krachtig stelling tegen genomen hebben. De 
respons die Van der Ploeg heeft gekregen is niet ge
ring, want het aantal aanvragen voor strukturele 
subsidie is 130 tegen 1 2o vier jaar geleden, een stij
ging van 9 procentl. Het aandeel van de nieuwe aan
vragen is van 47 procent naar p; procent gegaan. 
Vee! gegadigden zijn kennelijk ingesprongen op de 
openingen die Van der Ploeg met zijn hameren op 
doorstronring gecreeerd heeft. Dat is niet het enige 
waarin de nieuwe aanvragers hem tegemoet zijn ge
komen: 'lk constateer dat opstellers van nieuwe be
leidsplannen zich vaak richten op publieksgroepen 
die tot dusverre weinig konden vinden in het gesub
sidieerde aanbod; dater duidelijke indicaties zijn dat 

zij op een substantieellager subsidiebedrag per be
zoek uitkomen dan de thans gesubsidieerde instel
lingen, dat zij niet zelden met voorstellen komen die 
een aanvulling betekenen op het bestaande aanbod.' 
Maar vervolgens rees er voor hem weer een nieuw 
probleem, namelijk hoe de naar de nieuwkomers 
gewekte verwachtingen nu waar te maken? Het 
moet hem op grond van de aanvragen ook wei dui
delijk zijn geworden dat de nieuwkomers bij strikte 
toepassing van het kwaliteitscriterium weinig kans 
zouden maken. 

In zijn adviesaanvraag aan de de Raad voor Cultuur 
bedient hij zich hiertoe van een drietrapsraket: 

- voorkeursbehandeling bepleiten ten gunste 
van nieuwkomers en doorgroeiers, wat neer
komt op positieve discrin1inatie; 
- kwaliteitsbegrip relativeren; 
- langs de weg van de bijkomende toetsingscri-
teria in feite een quotasysteem introduceren. 

Het pleidooi ten gunste van een voorkeursbehande
ling richt Van der Ploeg in door eerst te stellen dat 
zich naar zijn overtuiging een nieuwe garde cultuur
makers heeft aangediend die een welkome bijdrage 
aan de dynamiek van het culturele !even kan leveren. 
Tenminste, zo stelt hij, als ze daarvoor de ruimte 
krijgen. Bij nieuwe aanvragers zou daarom volgens 
hem, naar het potentiele kwaliteitsniveau gekeken 
moeten worden. 

De werkwijze die hij voorstelt om aan de urgen
tie van doorstroming recht te doen luidt: 'Kijk bij 
het creeren van de benodigde ruimte voor meer dy
namiek niet eerst naar wat eruit kan, maar begin met 
vast te stellen wat erin moet. En leidt vervolgens daar
uit af water dus uit moet'. Die werkwijze moet niet ai
leen voor nieuwkomers geld en maar ook voor jonge 
kansrijke instellingen die de mogelijkheid moeten 
krijgen om door te groeien. 

In de relativering van het kwaliteitscriterium was de 
Raad voor Cultuur de Staatssecretaris vooraf al tege
moet gekomen door te stellen dat kwaliteit geen ob
jectief en universeel criterium is en geplaatst moet 
worden 'in de context en de traditie van het be
treffende genre'. 

2 Het totaal aantal aanvragen over aile 
sectoren is gestegen van 473 (in 1996) 
naar 734 (in 2ooo) een stijging van 
meer dan so procent. Het aantal van de 
nieuwe aanvragen is van so procent 
naar 6o procent gegaan. 

4SS 
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In het advies doet de Raad daar nog een schepje 
bovenop door zich bereid te tonen het 'kwaliteits
oordeel in het perspektief van de gebruiker en dat 
van de maatschappelijke prioriteiten te bezien'. Het 
pluriforme kwaliteitsbegrip is voorts gerelateerd, 
zo stelt de Raad, aan de functies die instellingen ver
vullen. Langs die weg is een 'pluriform en genre
gebonden kwaliteitsbegrip' geconstrueerd dat de 
Raad tot een functionele 

Ploeg van de Raad voor Cultuur geen enkel tegen
spel heeft gekregen. Zijn in ten ties en oordelen wor
den niet kritisch beoordeeld en getoetst op hun 
houdbaarheid in het Iicht van de feitelijke verhou
dingen. De Raad heeft zich gehaast hem bij te vallen 
met verloochening van zijn onafhankelijke positie en 
van bet eigen verleden. Want als er in bet gesubsi
dieerde aanbod al sprake is van eenzijdige gericht

benadering in staat stelt: 'de 
mogelijkheid om verschil
lende onderdelen van de 
plannen gedifferentieerd te 
wegen ten opzichte van an
dere aanvragen en de mo
gelijkheid om prioriteiten 
te stellen.' 

Hoeveel verwatering van culturele 

waarden en artistieke kwaliteit 

heid op vernieuwing en ex
periment dan is bet tach de 
normerende invloed van de 
Raad die hieraan bij uitstek 
heeft bijgedragen. Door 
Van der Ploeg zo ver in zijn 
politieke oogmerken tege
moet te komen en hem in 

is acceptabel voor de Raad voor 

Cultuur die geacht mag worden die 

te bewaken? 

Na kwaliteit, zo stelt Vander Ploeg, moeten de plan
nen vervolgens getoetst worden op: 

- maatschappelijk bereik dat in zijn terminolo
gie staat voor het bereik van de nieuwe publieks
groepen 

subsidiebedrag per bezoek 
- positie in het bestel 

Op de eerste twee van die bijkomende toetsingscri
teria scoren nieuwkomers, zoals gezegd, positief. 
Nieuwkomers mogen de nadelen hebben van niet 
gevestigd te zijn, ze dragen geen verleden mee en 
kunnen daardoor verwachtingen wekken die voor 
de bestaande instellingen als onrealistisch terzijde 
geschoven zouden worden. De Staatssecretaris sug
gereert de Raad bovendien om op grand van de po
sitie in het bestel na te gaan 'of voorzien is in bet 
spectrum van experimenteel aanbod tot aanbod dat 
zich richt op brede of juist specifieke (lees: nieuwe) 
publieksgroepen.' De Raad duidt dit zelf aan als een 
functionele benadering die inhoudt dat bet aanbod 
wordt gequoteerd en gedifferentieerd wordt beoor
deeld. 

Dit arsenaal van kunstgrepen heeft niets met markt
werking en eerlijke mededinging te maken maar 
met de aanpak van bescherming die we kennen op 
bet terrein van het minderheden:beleid. In de cul
tuursector is dit nieuw. 

Het stuitende ervan in mijn ogen is dat Van der 

3 'Aldus is autonomie geen op zichzelf 
staand fenomeen, maar maakt dee! uit 
van het samenstel van elementen 
waarop het kwaliteitsoordeel wordt 

sommige opzichten hierin 
nog voorbij te streven, heeft de Raad voor Cultuur 
een breuk in bet cultuurbeleid van de overheid be
willigd. Het belangrijkste uitgangspunt hiervan is 
immers door Thorbecke geformuleerd, die overi
gens heel vaak formuleringen in de schoenen krijgt 
geschoven die niet de zijne waren. Niet 'Kunst is 
geen regeringszaak' maar 'De regering is geen oor
delaar van wetenschap en kunst' was zijn uitspraak. 
Dit adagium dat overeenkomt met de door Safranski 
bepleite differentiatie van waarden, is sedertdien 
door de Nederlandse overheid gerespecteerd. Van 
der Ploeg rechtvaardigt zijn interventie door de au
tonornie van de cultuur te relativeren3. 

De Raad voor Cultuur legt de verantwoordelijk
heid voor de breuk met het verleden bij de wereld 
van de kunst en cultuur zelf. Hij doet dit door de 
stelling te betrekken dat bet de culturele elite is die 
zich verschanst heeft in de gevestigde culturele in
stellingen en gewend is geraakt aan de verworven 
posities, waarin zij zich veilig heeft afgeschermd van 
vreemde invloeden. De culturele elite heeft nagela
ten haar verantwoordelijkheid te nemen. Dit maakt 
de cultuur tot een benauwde traditie van smaakco
des en het zoeken naar zekerheden. Nieuwe makers 
en nieuwe publieksgroepen dienen zich aan, maar 
stromen onvoldoende door naar bet reguliere aan
bod en !open dus vast. 

Voor een Raad voor Cultuur is deze onbesuisde 
aanval niet alleen misplaatst, maar komt deze in de 
plaats van wat de Raad dan eigenlijk had moeten 

gebaseerd. U zult het met ntij eens zijn 
dat daarbij niet alles over een kam kan 
worden geschoren' (Adviesaanvraag aan 
de Raad voor Cultuur, dd 17 januari) 



.en
•or-
:tun 
ou
Uen 
~ en 

bsi
:ht-
ex-
1 de 
1de 
;tek 
oor 
zijn 
:ge
lin 
!rin 
uur 
be
n is 
eri
·ijgt 
;t is 
>Or
lak. 
nski 
lien 
Van 
au-

lijk
reld 
~de 
, die 
! in
·ven 
van 

:ela
aakt 
cco
kers 
r1aar 
aan-

isde 
il de 
!ten 

s &_oro 2ooo 

doen. Namelijk concreet aangeven waar verstarring 
en geslotenheid hebben toegeslagen en waar de 
nieuwe makers en nieuwe publieksgroepen zich aan
dienen die vastlopen door onvoldoende openheid 
van de reguliere instellingen. 

Het is in mijn ogen onzinnig om de wereld van de 
cultuur het verwijt te maken dat die gedragen wordt 
door een elite, op voorwaarde dat die elite, anders 
dan de Raad voor Cultuur, niet zichzelf selekteert 
maar openstaat voor makers met talent en publiek 
met belangstelling. Er zijn geen concrete aanwijzin
gen dat aan die voorwaarden niet wordt voldaan. De 
wereld van cultuur heeft over het algemeen juist lage 
toetredingsdrempels. Zowel aan de kant van het aan
bod als de vraag. Maar voor talent en belangstelling 
bestaan geen substituten, wat de politiek hierover 
ook mag suggereren. 

Maar de achterstanden van allochtonen dan 
waarop de Raad zijn aanklacht lijkt te baseren? Het 
maakt voor de manier waarop tegen die achterstan
den wordt aangekeken nogal verschil welke typering 
hier op zijn plaats is. Leven wij nu in een multi-cul
turele maatschappij waarin de minderheden gewor
teld zijn in hun eigen cultuur en makers en publiek in 
die minderheden een eigen cultureel Ieven heben 
opgebouwd? Of Ieven wij in een multi-etnische sa
menleving waarin de minderheden weliswaar uit an
dere culturen afkomstig zijn maar door gebrek aan 
opleiding en culturele achtergrond die eigen cultuur 
niet kunnen vasthouden? Wier pijnlijke positie het 
nu juist is dat ze van de cultuur waaruit ze afkomstig 
zijn vervreemd raken, wat te meer geldt voor de 
tweede en derde generatie, zonder nog- althans in 
den brede - gemtegreerd te zijn in de cultuur van 
hetland van vestiging. Er is weinig realiteitszin voor 
nodig om in te zien dat het laatste het geval is en im
pliciet erkent de Raad dit ook wel. Anders zou het 
van een wel heel groot dedain getuigen om van cul
turele achterstanden te spreken. 

Het hinderlijke van het raadsadvies, evenals van 
de geschriften van Vander Ploeg, is dat de begrippen 
etnische en culturele minderheden daarin door el
kaar gebruikt worden. Zo schrijft de Raad dat het 
'multiculturele karakter van de samenleving defini
tief (h)erkend is en dat de culturele elite dit onvol
doende heeft willen merken.' 

In het theateradvies gaat de Raad zelfs zo ver door 
te stellen dat 'multiculturele aktiviteiten nooit een 
gelsoleerde deeltaak maar onderdeel van aile aktivi
teiten moeten zijn.' Men moet wel aannemen dat dit 
bedoeld is met inbegrip van de inhoud. Deze ver-

gaande gedachte die gebaseerd wordt op het inter
culturele karakter van onze samenleving, is mede
bepalend geweest in de oordeelsvorming, zo schrijft 
de Raad in het theateradvies. Niet aileen bepalend 
dus terwille van de diversiteit maar als richtsnoer 
voor de beoordeling van aile makers. Hier komt de 
Raad in zijn theateradvies overigens op gespannen 
voet met zijn algemene advies waarin nog wordt 
staande gehouden dat het principe juist is dat de 
overheid zich niet direct met de inhoud mag be
moeien . 

Nu kan niemand ontkennen dat culturen onder 
de invloed staan van nieuwe media, nieuwe techno
logische mogelijkheden en invloeden van buiten. 
Zou men om die red en van het multiculturele karak
ter van onze maatschappij will en spreken dan valt dit 
wei te onderscheiden van het multi-etnische karak
ter. De Raad speelt op die ontwikkelingen in door 
van interculturele smeltkroes te spreken waarin 
herkomst en identiteit van een cultuur er niet Ianger 
toe zouden doen en openheid het absolute gebod is. 
Hierover is internationaal een interessante discussie 
gaande waarin niet de minsten hiertegen stelling 
nemen en de opvattingen verdedigen dat herkomst 
en identiteit juist essentieel zijn voor de ontwikke
ling van een open, pluralistische samenleving. Een 
eigen culturele identiteit vormt juist de basis voor 
een internationale culturele verkenning. De wereld 
van de cultuur is niet gediend met vermenging van 
culturen tot een 'kleffe brei'. 

Het zou de Raad voor Cultuur gesierd hebben als 
hij zich in die discussie verdiept had en met een op
vatting gekomen was. Moeten we de Nederlandse 
theaterwereld niet juist vragen de eigen tradities te 
ontwikkelen en de culturele identiteit herkenbaar te 
doen zijn? 

Dat zou ook met het oog op de integratie van de 
etnische minderheden en niet te vergeten onze 
eigen jeugd een zeer verdedigbare positie zijn. Inte
gratie in een cultuur met een eigen identiteit stelt 
hen in staat met meer begrip en waardering andere 
culturen, waaronder de cultuur van herkomst, tege
moet te treden. In plaats van ze te Iaten verdrinken 
in een multiculturele smeltkroes. 

Het diffusiemodel dat met name in cultureel op
zicht geldigheid bezit, blijkt nu juist zijn werkzaam
heid te ontlenen aan de uitstraling van een herken
bare identiteit. De wervende kracht is ten nauwste 
verbonden met het verlangen er dee) aan te hebben 
en er deel van uit te maken. Verwatering en niveau
verlaging werken hierop averechts. 

4~7 
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SeomenterinB en willekeur 
Tenslotte nog een opmerking over een ander sleutel
begrip in het Raadsadvies, namelijk segmentering. 

Aan segmentering liggen verschillen in orienta
tie ten grondslag zowel van makers en hun tal en ten 
als van publiek met zijn belangstelling. Dit geldt 
voor verschillen tussen kunstdisciplines maar ook 
voor richtingen binnen disciplines. De Raad zegt in 
zijn advies pluriforrniteit, een van de klassieke doel
stellingen van het cultuurbeleid, te willen bevorde
ren. Door steeds de functie 

danig parten heeft gespeeld, om niet te zeggen dat 
het willekeur in de hand gewerkt heeft. Wat in het 
ene geval reden is om subsidie te beeindigen, is in 
een ander geval reden voor toewijzing. In de pers 
zijn die voorbeelden van willekeur inmiddels uitge
meten, het meest systematisch door Hanny Alkema 
in Trouw en Mark Duursma en Wilfried Takken in 
NRC Handelsblad. 

In mijn ogen komt die willekeur ook helder tot 
uitdrukking in het oordeel van de Raad over De Appel 

Voor talent en belangstelling bestaan 

geen substituten, wat de politiek 

van een gezelschap te be
noemen en deze functie te 
Iaten meewegen bij de be
oordeling, wil de Raad 
recht doen aan de verschei

en Orkater. In het huidige 
aanbod zijn het met name 
deze beide gezelschappen 
die zich - inhoudelijk ge· 

hierover oak mag suggereren. zien - op het eerder ge-

denheid en tegelijk de instellingen zien als dee! van 
een groter verband. In de ambtelijke stukken komt 
men dit begrip ook wei tegen als de 'bestelfunctie'. 

Nu zou men verwachten dat de Raad alvorens tot 
een beoordeling van gezelschappen te komen, deze 
segmentering van het aanbod benoemt en expliciet 
aangeeft hoe publieksbereik, culturele inhoud en ar
tistieke kwaliteit zich hier tot elkaar verhouden. 
Wellicht ook nog aangeeft welke consequenties deze 
segmentatie zou moeten hebben voor de subsidie 
per bezoek. Verschillende concrete uitwerkingen 
zouden hier mogelijk zijn geweest, mede door ge
bruik te maken van de voorhanden zijnde systemati
sche indeling van het toneelaanbod die een koppe
ling aan doelgroepen mogelijk maakt. De Raad zou 
zich dan kunnen uitspreken over wenselijkheden en 
kwaliteitseisen die hierbij zouden moeten gelden.ln 
zijn adviesaanvraag heeft Vander Ploeg de Raad uit
genodigd om in de beoordeling van individuele in
stellingen de vier selektiecriteria systematisch en 
transparant tot uitdrukking te brengen4. Hij kon dit 
makkelijk vragen, maar de Raad heeft dit kunst
stukje niet weten te volbrengen aangezien hij ook 
nog aan de andere opgaven van Van der Ploeg had te 
voldoen>. 

Feit is dat dit schemerachtig is gebleven, wat de Raad 
in zijn beoordeling van individuele gezelschappen 

noemde 'tussengebied' ge
positioneerd hebben6 en gelet op de publieke be
langstelling er kennelijk in geslaagd zijn een succes
volle segmentering tot stand te brengen. Orkater 
heeft de laagste subsidie per bezoek en ook De Appel 
scoort in dit opzicht gunstig. In aile opzichten lijken 
deze gezelschappen te beantwoorden aan wat Van 
der Ploeg met zijn publieksverbreding voor ogen 
staat. Bovendien wordt in de nota's van Van der 
Ploeg gesteld dat meer publiek niet altijd nieuw pu
bliek hoeft te zijn. De hoger opgeleiden met hun 
koopkracht vormen een van zijn doelgroepen. De 
Appel en Orkater worden door de Raad evenwel afge
droogd op een manier die geen enkel recht doet aan 
de uitgangspunten die de Raad zegt zelf in acht te 
nemen maar nalaat uit te werken en te preciseren. 
We moeten wei aannemen dat hier deze instruktie 
van Van der Ploeg zijn uitwerking niet gemist heeft: 
niet wat eruit kan is bepalend, maar 'water dus uit 
moet'. 

Aan de grootstedelijke en regionale gezelschap
pen heeft de Raad niet durven komen, hoe zeer het 
publieksbereik en de geleverde prestaties hiertoe in 
een aantal gevallen aanleiding zouden kunnen geven 
en dan blijven er weinig andere kandidaten bij de 
grote gezelschappen over. Tenminste als een Raad 
zich bereid toont binnen de door Van der Ploeg ge
stelde randvoorwaarden te will en opereren. 

De vraag kan terecht gesteld worden waarom de 

4 'Het nieuwe zit vooral in de vraag om 
de adviesteksten expliciet te vermelden 
hoe bij de beoordeling van een 
beleidsplan met elk van de vier criteria 
rekening is gehouden' (Adviesaanvraag 
aan de Raad voor Cultuur dd 17 
januari) 

r; Deze formele tekortkomingen in de 
Raadsadviezen vormen - mede gelet op 
het effect hiervan op de uitkomsten -
een gerede basis om de Raadsadviezen 
aan te vechten . 

onconventionele wijze gebracht wordt 
en blijft hierdoor bij de insiders een 
streepje voor hebben op De Appel dat 
complex repertoire op conventionele 
wijze brengt. Voor beide geldt evenwel 
dat zij zich in hun positionering 
onderscheiden. 

6 Orkater richt zich hierbij op het 
envoudige repertoire dat op 
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Raad zich hieraan gebonden heeft en of dit verenig
baar is met de opdracht om op onafhankelijke wijze 
een kwaliteitsoordeel uit te spreken. De oplossing 
van dit dilemma heeft de Raad nu menen te vinden 
door gezelschappen artistiek in gebreke te stellen, 
terwijl dit oordeel mede door budgettaire beperkin
gen lijkt te zijn ingegeven. Voor makers is het pijnlijk 
om om die reden zo te kijk te worden gesteld. Een 
gedetailleerde analyse van het raadsoordeel over De 
Appel is in een bijlage opgenomen. Die analyse laat 
zien dat het oordeel van de Raad kennelijk vaststond 
en dat hiervoor alleen de argumenten aangedragen 
moesten worden. Boven-

vraagde doorstroming leek er nu eindelijk te ko
men. Maar bij nadere beschouwing van wat de Raad 
aan nieuwkomers heeft binnengehaald en van de 
kwaliteit van het Raadsadvies zelf is de stemming 
omgeslagen. Deze Raad he eft de cultuur geen dienst 
bewezen. Je zou bijna de verzuchting slaken dat bij 
zulk overheidsbeleid de cultuur zonder beleid nog 
beter af zou zijn. 

Wat te doen? 
Staatssecretaris Van der Ploeg heeft zich kennelijk 
ten doe! gesteld zijn stempel te zetten op het cul

dien moeten - zoals de ad
viezen luiden - nieuwko
mers met een hoogst on
duidelijke staat van dienst 
nu de publieksverbreding 
tot stand gaan brengen die 
De Appel en Orkater op aan
toonbare wijze op hun 
conto hebben weten te 
schrijven. Zie hier wat poli
tiek correcte stellingname 
aan feitelijke uitkomsten 

Als het theater zich om politieke 

redenen tach zou moeten richten op 

de 'nieuwe publieksaroepen' van 

Van der Ploea, aaan we een klassiek 

voorbeeld van misrekeninB teaemoet: 

de nieuwe publieksaroepen worden 

er niet door aewonnen terwijl de 

liifhebbers zich ervan cifkeren . 

tuurbeleid. Soms geeft hij 
de indruk de elitaire cul
tuur een lesje te willen 
leren. Zich spiegelend aan 
opvattingen zoals recent 
door het orakel Ronald 
Hooft verwoord: 'Heden
daagse kunst is qua functie 
vergelijkbaar geworden 
met een warenhuis of res
taurant. Op het hoogste 
kwaliteitsniveau kan een 

tot stand kan brengen. Ik ben geen liefhebber van De 
Appel .In de drieentwintigjaar dat ik in Den Haag heb 
gewoond, ben ik er maar een paar maal geweest. Het 
gaat rnij om de integriteit van het beoordelingspro
ces. 

Ook de behandeling van TGA zie ik in dit Iicht. 
De nieuwe combinatie van Trust en Art &Yro heeft de 
status van doorgroeier gekregen, maar wie moet 
hiervoor dan wijken? 

Als het de Raad en Van der Ploeg nu werkelijk 
ernst geweest was met het cultureel ondernemer
schap dat zij voorstaan om de dynarniek te bevorde
ren, hoe valt het dante verklaren dat TGA onder Iei
ding van Ivo van Hove, die zich als een van de weini
gen als cultureel ondernemer heeft bewezen, nu is 
aangewezen om een stap terug te doen? En die aan
wijzing gerechtvaardigd moet worden door T G A een 
veeg uit de pan te geven? 

Onder deze staatssecretaris en Raad voor Cul
tuur stevenen we af op een verdergaande fragmenta
risering van het aanbod, worden de grote gezel
schappen verder beknot en wordt het kwaliteitsoor
deel zo zeer vermengd met politieke en budgettaire 
oogmerken dat het gezag van de overheid in diskre
diet dreigt te raken. Het ad vies van de Raad is aan
vankelijk met gejuich binnengehaald. De alom ge-

restaurant zich meten met 
kunst. Consumptie is tot cultuur verheven: I shop, 
therefore I exist.' 

Lager opgeleiden, allochtonen en jongeren die te 
weinig aan culturele activiteiten zouden deelnemen 
mogen zich als nieuwe publieksgroepen verheugen 
in zijn aandacht. De doorbraak naar deze nieuwe pu
blieksgroepen denkt hij mede te bewerkstellingen 
door openingen voor nieuwe theatermakers te cree
ren . Er client zich in zijn ogen een 'nieuwe garde cul
tuurmakers aan die niet de ruimte gekregen heeft 
om hun waardevolle bijdrage aan de dynamiek van 
de cultuur te leveren'. 

Maar een verkenning van de beschikbare gege
vens over het publieksbereik geeft allerminst aanlei
ding tot het cultuurpolitieke activisme van Van der 
Ploeg. Jongeren blijken al helemaal niet rninder aan 
het culturele Ieven dee! te nemen, terwijl voor al
lochtonen geldt dat het cultureel diffusieproces, dat 
overigens aanwijsbaar is, een proces van lange adem 
behelst en generaties bestrijkt. Politiek activisme 
schept op dit vlak valse verwachtingen. Dit geldt te 
meer voor de lager opgeleiden. Het bezoekerspro
fiel van het populaire theateraanbod laat immers 
weinig anders zien dan dat van het gesubsidieerde 
aanbod. De belangstelling van lager opgeleiden richt 
zich nu eenmaal op heel andere activiteiten dan het 
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theater, bijvoorbeeld bioscoopbezoek. Meer dan 
vijftig jaar naoorlogs spreidingsbeleid heeft hierin 
geen verandering weten te brengen. 

Als het theater zich om politieke redenen toch 
zou moe ten rich ten op de 'nieuwe publieksgroepen' 
van Van der Ploeg, gaan we een klassiek voorbeeld 
van rnisrekening tegemoet: de nieuwe publieksgroe
pen worden er niet door gewonnen terwijl de lief
hebbers zich ervan afkeren . 

Niet publieksverbredina maar publieksverdiepina 
moet een realistische doel-

Het is waar dat institutionalisering van culturele 
instellingen het gevaar van verstarring in zich 
draagt. Maar evenzeer is het waar dat institutionali
sering een voorwaarde is voor ontwikkeling van 
know how en vakmanschap bij het uitbrengen van 
veeleisende, complexe produkties. Het beleid gaat 
op dit punt mank aan gehrek aan evenwicht. Ook 
grotere gezelschappen moeten de kans krijgen zich 
te ontplooien en in staat gesteld worden zich te con
centreren op hun functionele taak, dat is het pro

stelling worden geacht. Na
melijk de incidentele be
zoeker ertoe te brengen 
vaker naar de schouwburg 
te gaan. Bestaande initiatie
ven zoals de + s aktie die 
hierop gericht zijn, verdie
nen intensivering. Stimule
ring van lokale culturele 
dynamiek past in dit be
leidsstramien. 

De Raad beroept zich voor zijn 

oordeel op het kwaliteitscriterium. 

duceren voor de grote zaal. 
N u staan we voor het 
paradoxale gegeven dat in 
de komende kunstenplan
periode nieuwkomers zon
der enige kwalificatie op dit 
vlak voor de grate zaal gaan 
produceren terwijl de gro
tere gezelschappen waar de 
know how zit, fmancieel 
worden afgeknepen en een 
stap terug moeten doen . 

Maar voor de nieuwkomers heift hij 

zich bereid aetoond heel andere 

maatstaven te willen hanteren. 

Van der Ploeg's stelling 
dat zich een nieuwe garde 
cultuurmakers aandient die 
niet de ruimte krijgt is in het 
Iicht van de feiten hoogst 
ongeloofwaardig. Sedert de 
jaren '8 o is het aantal gesub
sidieerde groepen (structu
reel en op basis van produc-

Gealarmeerd door de protesten stelt 

de Raad het in zijn aanvullende 

advies voor alscif over de hele linie 

het kwaliteitscriterium voorop heift 

aestaan. Het advies ze!f laat er 

evenwel aeen twijfel over bestaan 

dat met verschillende maten is 

aemeten en dat dit oak willens en 

wetens is aebeurd. 

Dit is trouwens niet de 
enige paradox die ons te 
wachten staat. De door Van 
der Ploeg zo vurig bepleite 
publieksverbreding moet 
door nieuwkomers zonder 
enig 'record' worden be
werkstelligd, terwijl de 

ties) gestaag toegenomen. De spreiding in het aanbod 
is welhaast maximaal te achten . De dynamiek van het 
aanbod is als gevolg van de drempelverlaging eerder 
te groat dan te klein. De dynamiek heeft nu reeds 
aantoonbare negatieve bijverschijnselen. De drem
pelverlaging is kennelijk te ver doorgeschoten. 

De functionele taakverdeling tussen bijvoor
beeld grate en kleine gezelschappen is erdoor op de 
tocht komen te staan. Ook uit het oogpunt van in
zichtelijkheid heeft de verruiming van het aanbod de 
grenzen van effectiviteit overschreden. De overac
centuering van de aanbodzijde in het beleid heeft 
nieuwe toneelmakers er bovendien toe gebracht 
zich met een eigen groep te willen manifesteren in 
plaats van eerst hun vakmanschap binnen de geves
tigde gezelschappen verder te ontwikkelen. Een 
verdergaande verlaging van de toetredingsdrempels 
zal die tendens versterken: voor wie zich als nieuw
komer wil bewijzen is, voor zich zelfheginnen wel
haast een norm geworden. 

twee groepen die een aan
toonbare bijdrage aan de verruiming van het pu
blieksbereik hebben geleverd het veld moeten rui
men. De Raad beroept zich voor zijn oordeel op het 
kwaliteitscriterium. Maar voor de nieuwkomers 
heeft hij zich bereid getoond heel andere maatstaven 
te willen hanteren. Gealarmeerd door de protesten 
stelt de Raad het in zijn aanvullende advies voor alsof 
over de hele linie het kwaliteitscriterium voorop 
heeft gestaan. Het advies zelf laat er evenwel geen 
twijfel over bestaan dat met verschillende maten is 
gemeten en dat dit ook will ens en we tens is gebeurd. 
De door de Raad aangewezen nieuwkomers zijn in
rniddels in de pers onder de loep genom en. Het oor
deel is niet mals. Hanny Alkema gaat zover om de 
keus van de Raad als een belediging van de serieuze 
theatermakers te betitelen. En zij staat hierin aller
minst aileen. Hier komen we aan de kern van de 
zaak. De interventie van Staatssecretaris Van der 
Ploeg, hierin kritiekloos gevolgd door de Raad, be
tekent een breuk in het beleid die is ingegeven door 
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politieke profileringsdrang. Die breuk zou door de 
wereld van de cultuur niet geaccepteerd moeten 
worden. Het zou een passend gebaar zijn als aile 
theatermakers bij de opening van het nieuwe sei
zoen protest zouden aantekenen en een beroep op 
de Tweede Kamer doen om dit beleid ongedaan te 
maken. Als het om subsidie gaat is ook aan de wereld 
van de cultuur opportunisme en berekening niet 
vreemd en bestaat de neiging om zich vrolijk te 
maken over de malheur die anderen overkomt. In de 

zelschappen is institutionalisering een noodzakelijke 
eis, voor kleine gezelschappen is die eis onnodig, zo 
niet onwenselijk. Indien de beleidsmakers een ver
dergaande segmentering wenselijk achten, dan zul
len ze die vooraf expliciet kenbaar moeten maken 
met inbegrip van de bijbehorende eisen en criteria. 

In deze benadering past het om de toe te kennen 
bedragen per gezelschap ornhoog te brengen. Oat 
zou voor aile drie functies moeten geld en. Periodiek 
zou er een open inschrijving moeten plaatsvinden, 

voorbereidingsperiode 
heeft Vander Ploeg een op
tocht van cultuurmakers 
geconsulteerd. Velen heb
ben na deze gesprekken ge
dacht zelf wei goed te zit
ten. Achteraf zijn ze van 
een koude kermis thuis ge
komen en voelen zich bedr
ogen. 

De les is dat politici in 
opportunisme en bereke
ning moeilijk te verslaan 
zijn. Maar bovenal zou dit 
moeten gelden: hier staat 
niet alleen de eigen positie 
ter discussie, maar is de au-

De les is dat politici in 

opportunisme en berekening moeilijk 

te verslaan zijn. Maar bovenal zou 

dit moeten gelden: hier staat niet 

alleen de eigen positie ter discussie, 

maar is de autonomie van de cultuur 

in het geding. De regering hoort niet 

te oordelen over wetenschap en 

kunst, ook niet als een adviesorgaan 

van de regering hiertoe vrije doorgang 

verleent. 

waarbij gegadigden expli
ciet kunnen meedingen 
naar een van de open ge
stelde posities. De ervaring 
leert dat gegadigden zich 
hiertoe kunnen verenigen 
in interessante allianties. In 
deze systematiek is het aan
trekkelijk om de open in
schrijving niet voor aile 
open te stellen posities te
gelijkertijd te doen plaats
vinden, maar gefaseerd in 
de tijd. Bij een systeem van 
open inschrijving is een 
concessie-verlening voor 

tonomie van de cultuur in het geding. De regering 
hoort niet te oordelen over wetenschap en kunst, 
ook niet als een adviesorgaan van de regering hiertoe 
vrije doorgang verleent. 

Een alternatiif o/steem van concessie-verlening 
De nu gevolgde gang van zaken geeft aanleiding tot 
de conclusie dat de huidige kunsten-plansystematiek 
nodig op de helling moet. De systematiek van de 
concessie-verlening biedt veel betere aangrijpings
punten om de openheid van het systeem te garande
ren. Het aantal structured gesubsidieerde gezel
schappen zou hierbij teruggebracht moeten wor
den, terwijl de functionele taakverdeling tussen 
grootschalige gezelschappen, regionale en rniddel
grote gezelschappen, en kleine gezelschappen, die 
correspondeert met de zalen waarvoor geprodu
ceerd wordt, in ere hersteld client te worden. Voor 
elk van die functies horen de kwaliteitseisen en bij
komende beoordelingscriteria in een programma 
van eisen voorafhelder te worden geformuleerd. 

Hiertoe valt zeker de organisatiegraad te reke
nen die gegadigden voor elk van deze functies zullen 
moeten kunnen bieden. Voor de grootschalige ge-

de duur van vier jaar onaan
trekkelijk. Zes a acht jaar ligt dan meer voor de 
hand. 

De fasering van de inschrijving biedt nieuwe be
windspersonen de mogelijkheid om de concessie
voorwaarden voor de tijdens hun regeringsperiode 
vrij vallende plaatsen naar hun inzichten te be'invloe
den. Een onafhankelijke beoordelingscommissie 
client uit te maken welke offerte voor welke positie 
de beste is. De beoordeling valt binnen de geschetste 
systematiek uiteen in drie aspecten, te weten: 
1. Voldoen aan de gestelde eisen; 2. Geboden kwa
liteitsniveau; 3. Output in termen van produkties en 
voorstellingen. 

Dit systeem van concessie-verlening dat een 
grote staat van dienst heeft, dwingt de concessiever
lener tot helderheid vooraf in de te stellen eisen; de 
concessie-nemer zal zijn offerte op het scherp van de 
snede moeten maken terwijl de beoordelaar ge
dwongen wordt tot objectiviteit en het hard maken 
van de getroffen beslissingen. Die komen immers 
open te staan voor juridisch beroep bij (vermeende) 
onjuiste toepassing van de concessie-voorwaarden. 

Dit voorstel zal er toe leiden dat de 'zwarte doos' 
bij de toewijzing van subsidie geopend moet worden. 
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Ik ben deze uiteenzetting met een verwijzing naar 
Nietzsche begonnen, het lijkt me passend er ook 
mee te eindigen. Het mag dan zo zijn dat in deze 
maatschappij een coexistentie tussen de vrijheid van 
het individu en de politieke ratio van sociale gelijk
waardigheid tot stand is gebracht, het zijn de kun
sten die het fundamentele conflict tussen die twee in 
zekere zin oplosbaar maken. Het is de geestelijke 
verruiming van de kunst, om met Nietzsche te spre
ken, die het bestaan mogelijk maakt : 'ik klampte mij 
met ernstige overtuiging vast aan de waarde van de 
kunst, die niet terwille van de arme mensen kan be
staan (evenmin trouwens terwille van de rijke men
sen. AvdZ), maar hogere missies te vervullen heeft.' 
Die missies te verdedigen tegen de aanslagen van een 
zich onbegrensd wanende politieke annexatiedrang 
is wat hier vereist wordt. 

Theatermakers zijn mensen van het woord en het 
gebaar. Zij zijn op grand hiervan de eerst aangewe
zenen om 'de avontuurlijke waarheden van de cul
tuur' hoog te houden. 

ARIE VAN DER ZWAN 

Econoom, ze!JstandiB adviseur en buiteneewoon 

hooeleraar manaeement en onderneminesbeleid aan 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam 

Dit is een verkorte versie van de 'State cif the Union' 

die Arie van der Zwan op 31 aueustus jl. in Amsterdam 

uitsprak bij de openin9 van het Theateifestival. 
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CULTUURPOLITIEKE CONFRONTATIES 

'Er ist nur ein 
Schauspieler' 

Graag wil ik mijn verbijste- de politiek zelf nauwelijks 
ring met u delen over de 
Nederlandse cultuurpoli
tiek. 

GIJS SCHOLTEN VAN ASCHAT 
bij machte is om die proble
men op te lossen, zoals daar 
zijn: integratie van allocht

Om de vier jaar zijn de rapen gaar, want dan 
moet de poet verdeeld worden, dat alles onder Iei
ding van de dan zittende staatssecretaris of minister. 
Achtereenvolgens d' Ancona, Nuis en nu Van der 
Ploeg. De eerste twee hielden het zo'n vier jaar vol 
en ook Van der Ploeg heeft a! Iaten doorschemeren 
dat dit slechts een tussenstation is op weg naar ho
gere politieke doe! en. Ondertussen moet er dan na
tuurlijk nieuw beleid worden gemaakt. 

lnternationalisering riep d' Ancona; Neder
landse kunst moet op de kaart worden gezet, sla de 
vleugels uit. Nee, zei Nuis, ruggegraat, help de 
jeugd in het zadel, zorg voor eigen inkomsten, min
stens 1 5 procent en vergeet de multimedia niet. 
Kunst in een inter-culturele samenleving. lntegen
deel, kunst moet multi-cultureel zijn betoogt zijn 
opvolger Van der Ploeg. En waarom nemen de lager 
opgeleiden, de jongeren en de allochtonen zo wei
rug dee! aan het culturele Ieven. Kunstenaars doe er 
wat aan, en blijf ondertussen vooral experimen
teren, wees niet behoudend, en toon lef. Dit alles 
natuurlijk wei gekoppeld aan een breed publieksbe
reik, hogere eigen inkomsten, 3 2-urige werkweek 
voor technici en een gekorte subsidie. 

Wat moet een gezelschap hiermee, immers de 
stok om de hond mee te slaan ligt klaar; trek je veel 
publiek dan zoek je het makkelijke succes, trek je 
weinig publiek dan ben je elitair, heb je een gemid
deld publieksbereik dan volgt het verwijt van half
slachtigheid. Drie keer schieten altijd raak. 

En ondertussen schrijven aile gezelschappen om de 
vier jaar conform de wens van de dan zi ttende minis
ter, c.q. staatssecretaris beleidsnota's en subsidie
aanvragen vol goede voornemens, die nauwelijks 
meer gaan over de inhoud van de kunst en de nood
zaak om kunst te maken, maar vooral betrekking 
hebben op de randvoorwaarden en de sociale pro
blemen die de kunst geacht wordt op te lossen. Dat 

onen, verschralend onderwijs, hangjongeren, 
jeugdcriminaliteit, ik noem er maar een paar, doet 
even niet ter zake. Nee de kunst zal het goede voor
beeld geven. 

En zo verleggen de kunstinstellingen tegen wil 
en dank om de vier jaar hun koers. Vind je het gek? 
Als ze niet voldoen volgt korting of opheffmg, on
derlinge solidariteit is ver te zoeken. De een z'n 
dood is de ander z' n brood. De taart moet verdeeld 
worden, en de gene die zijn punt binnenheeft houdt 
wijselijk zijn mond. Verdeel en heers. 

Maar gelukkig is daar nog de Raad voor de Kunst, 
nu Raad voor Cultuur geheten want kunst is on
grijpbaar maar cultuur is van iedereen. Een onafhan
kelijk adviesorgaan vol wijze mensen die wars van de 
tendentieuze politiek bewaker is van de Neder
landse kunst. Onafhankelijk? Daar moet je van uit
gaan. 

Van aile subsidie-aanvragen werd ongeveer 70 
procent gehonoreerd. Bij de aanvragen van instellin
gen waar een van de !eden van de Raad voor Cultuur 
een bestuurlijk of adviserende functie bekleedde lag 
dat percentage aanzienlijk hoger. Maar dat is waar
schijnlijk toeval. Bewaker van de Nederlandse 
Kunst? Het ad vies van de Raad voor Cultuur is onsa
menhangend, tegenstrijdig, op vele punten niet 
onderbouwd en regelmatig gebaseerd op onjuiste 
feiten. De opdracht die Van der Ploeg aan de Raad 
meegafbevatte onder andere: blijfbinnen mijn bud
get, dan neem ik het over, relativeer het begrip kwa
liteit, geef voorkeur aan nieuwe initiatieven, jong 
voor oud. Daar hebben ze zich keurig aangehouden. 
Waarom eigenlijk, van een onafhankelijke raad had 
ik een onafhankelijk standpunt verwacht. Daarvoor 
zijn ze er toch? 

Mijn verbijstering was totaal toen Arthur Son
nen, een lid van de Raad, bij de opening van Het 
Theaterfestival een vlammend betoog hield, waarin 
hij zich zeer kritisch uitliet over de uitgangspunten 
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van Van der Ploegs cultuurpolitiek; had dat ver
domme een half jaar eerder gedaan man! Hoe kan je 
je naam onder zo'n advies zetten en een paar maan
den later de uitgangspunten van dat advies met het
zelfde gemak bestrijden. Of had de heer Sonnen de 
tekst van The State if The Union van Arie van der 
Zwan alvast ingekeken en eieren voor zijn geld ge
kozen, als festivaldirecteur moet je tenslotte met 
alle winden meewaaien. 

Ja, ik ben boos op het politieke bestel, dat over 
de rug van de kunst tendentieuze sociale politiek be
drijft. Ik ben boos dat de jonge groepen die een kans 
krijgen met een fooi het bos in worden gestuurd. Als 
ze werkelijk zo belangrijk zijn, dienen ze gekoesterd 
te worden; geef ze dan ook de ruimte, maar dat is 
blijkbaar te veel gevraagd. 

Ik ben boos dat een groep als Orkater niet krijgt 
wat ze verdient, een van de weinige, ja misschien 
wel het enige gezelschap in het Nederlands taalge
beid dat zich al jaren sterk maakt voor het muziek
theater, waar Nederlandse schrijvers, componisten, 
muzikanten en acteurs elkaar inspireren en bem
vloeden en voorstellingen maken die behoren tot 
een niet weg te denken onderdeel van onze cultuur. 
Wegermee. 

Ik vraag me af of de Raad zich de consequentie re· 
aliseert. Waarschijnlijk niet, want voor deze kunst· 
vorm bieden ze geen alternatief. Zand erover, le· 
vend begraven. Als dat zou gebeuren zou ik me scha· 
men, ik zou me schamen om gewoon door te spelen. 

Ik roep de leden van de Tweede Kamer op om in te 
grijpen en zich te ontfermen over de kunst. 

Schouwburgdirecteuren, makers, spelers, muzi· 
kanten iedereen die de kunst een warm hart toe· 
draagt en het met mij eens is; misschien wordt het 
tijd om voor een keer iets gezamenlijks te doen . 

Ik sta open voor elke suggestie. Burgerlijke onge· 
hoorzaarnheid? De Fransen later zien hoe effectief 
dat kan zijn. 

Macht u het niet met mij eens zijn, denk dan 
maar: 'Er ist nur ein Schauspieler.' 

GIJS SCHOLTEN VAN ASCHAT 

Acteur 

De hier opgenomen bijdrage vormt de 'donderspeech' die 

Gijs Scholten van Aschat bij verrassing hield bij de uit· 

reiking van de vscn-toneelprijzen in Utrecht op 10 sep· 

tember 2000. 
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SOCIAAL-DEMOCRATIE IN HET POSTSANERINGSTIJDP ERK 

Staatsschuld-

Vroeger, ja VToeger, toen 
had je nog felle discussies 
tussen economen, over de I 

procent-operatie, Bestek 
'81, en de arbeidsinko
mensquote. Maar dat was 

reductie aileen 
doet huidige 

generaties tekort 

Tegelijk is er ook toene
mende onVTede in de sa
menleving over het func
tioneren van de overheid. 
Er zijn volop indicaties dat 

vroeger, toen de economi-
de ( overheids-)uitgaven in 
ons land voor bijvoorbeeld 

sche ontwikkeling stag
neerde, de werkloosheid 
opliep en fmancieringste
kort en schuldquote niet 
meer beheersbaar leken. 
Hoe stil was het de afgelo
pen jaren. De economische 
ontwikkeling werd steeds 
zonniger, en er leek nauwe
lijks nog een probleem te 
zijn, waar je je als econoom 
druk over kon of moest 
maken. Aile scherpe kantjes 
verdwenen onder de Pol
derstolp. Aileen de WAO 

KEES VAN PARIDON onderwijs en gezondheids
zorg niet overmatig zijn. 
Verhalen over afwezige on
derwijzers, onverzorgde 
schoolgebouwen en wacht
lijsten in de gezondheids
zorg maken duidelijk dater 
iets scheef zit. Het onver
mogen om voldoende per
soneel te werven dan wei 
vast te houden wordt steeds 
duidelijker. Dit soort ban en 
is niet meer aantrekkelijk. 
Maar ook bij de investerin
gen is schraalhans al veel te 

In het actuele bearotinasdebat is a rote nadruk 

komen te liaaen op een snelle verlaaina van de 

staatsschuld. Teaelijk worden emstiae 

tekortkominaen in tal van overheidsvoorzieninaen 

vastaesteld. Van Paridon bepleit - met het ooa op 

lanae termijn aroeimoaelijkheden - voor een 

samenaaan van schuldencifbouw en hoaere 

overheidsuitaaven. Creatieve aanpassinaen van het 

beleid, van belastinastelsel tot ouderbijdraaen in 

het onderwijs, kunnen tot een economisch en 

sociaal weloverwoaener bearotinasbeleid leiden. 

bleef een onoplosbaar probleem, maar verder ... 
Gelukkig volgens sommigen, helaas volgens 

velen, kwam onlangs aan deze 'paradijselijke' toe
stand een einde. Het ging te goed. Voor het eerst 
sinds begin jaren '70 heeft Nederland de luxe van 
een begrotingsoverschot. Ook de staatsschuld nam 
snel af, tot nu ruim onder de 6o procent, (als per
centage van het B N P) en direct was de stilte toch iets 
rninder oorverdovend. Wat te doen? Moest de over
heid de schuldenlast zo snel mogelijk verminderen, 
moest er in den brede gei'nvesteerd worden, of 
moest er voor bepaalde uitgavencategorieen meer 
uitgegeven worden? Even leek er een debat te ont
staan, maar de vonken lijken al weer gedoofd. Er 
lijkt consensus te zijn ontstaan over het lange ter
mijn doe!, namelijk het verrninderen van de schul
denlast op een zodanige wijze dat rond 2025 de 
schulden zijn afgelost. Dan is er meer ruimte om be
paalde extra uitgaven te kunnen doen, met name 
ook om de gevolgen van de ouder wordende bevol
king te kunnen opvangen. 

lang keukenmeester geweest. A Is men ziet hoe groot 
op veel basisscholen en in het voortgezet onderwijs 
het aantal kinderen per klas is, hoe moeilijk het is om 
op vee! scholen klasverkleining door te voeren, 
omdat er geen personeel te vinden is en/of er geen 
klaslokalen voorhanden zijn, en hoe karig de inrich
ting van middelbare scholen met bijvoorbeeld tech
nische apparatuur vaak is, dan moet de conclusie 
toch zijn dat Nederland niet voldoende rniddelen 
besteedt aan het onderwijs. Over de gezondheids
zorg zijn soortgelijke verhalen te schrijven. Zouden 
we die extra uitgaven rnisschien al niet eerder moe
ten verrichten? Lijden we geen groter verlies door 
deze uitgaven uit te stellen? Over dit VTaagstuk -
schuldenafbouw nu om straks beleidsruimte te heb
ben, dan wei extra uitgaven nu om straks een sterker 
draagvlak te hebben - gaat dit artikel. 

Overheids- en bearotinasbeleid in de 21 e eeuw 

Economische groei, voortgaande internationalise
ring, technologische doorbraken zoals 1 c T, en 



s &._o 10 2ooo 

sociaal-culturele ontwikkelingen als emancipatie en 
individualisering scheppen een samenleving met 
toenemende differentiatie, toenemende keuze
mogelijkheden en een grotere ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheid. Daarmee beperken ze de 
beleidsruimte voor de overheid. Dat proces wordt 
nog versterkt door de Economische en Monetaire 
Unie. Door de deelname daaraan heeft Nederland 
bewust haar financieel-economische beleidssoeve
reiniteit teruggebracht. Er is geen ruimte meer 
voor een nationaal monetair beleid en ook de 
marges voor een nationaal begratingsbeleid zijn 
vanwege afspraken over het begrotingstekort in 
het kader van het Stabiliteitspact in belangrijke mate 
ingeperkt . Dat impliceert dat voor een verant
woorde sociaal- en financieel-economische ont
wikkeling de overheid veel minder kan terugvallen 
op een vraaggericht beleid. Daartegenover wordt 
aanbodbeleid steeds belangrijker. Dan gaat het om 
wet- en regelgeving, het aanbod van collectieve 
goederen, het belastingstelsel, en om het arbeids
marktbeleid. De overheid moet zorgen voor goede 
wet- en regelgeving, waarmee haar algemene doel
stellingen - van democratie en gelijkheid tot milieu 
en solidar iteit - en ook de sociaal-economische 
doelstellingen optimaal kunnen worden gereali
seerd. De organisatie van goed functionerende 
markten is daarbij steeds belangrijker geworden. De 
overheid dient er voor te zorgen dat naar kwantiteit 
en kwaliteit voldoende goederen en diensten, waar
van afgesproken is dat ze op (semi-)collectieve wijze 
worden aangeboden - zoals onderwijs, gezond
heidszorg en infrastructuur - , beschikbaar zijn. Bij 
het belastingstelsel gaat het om een zodanige heffing 
op inkomen en vermogen, op mobiele en immo
biele productiefactoren, dat ondernemingen en 
werkenden bereid zijn zoveel activiteiten te star
ten dan wel voort te zetten, dat de economische 
ontwikkeling gunstig verloopt, dat de hiervoor ge
noemde activiteiten mogelijk zijn en de overheicis
begroting beheersbaar blijft, dat de arbeidspartici
patie zich optimaal ontwikkelt, dat de milieubelas
ting binnen grenzen blijft en dat een goed niveau van 
sociale zekerheid beschikbaar is voor diegenen die 
niet anderszins een inkomen kunnen verwerven. 
Bij het arbeidsmarktbeleid ten slotte gaat het vooral 
om de ontwikkeling van de loonkosten, in samen-

hang met de productiviteitsantwikkeling en de ge
realiseerde afzet . 

Generatiebewust beleid? 

Al deze aspecten nopen tot een zorgvuldige afwe
ging van inkomsten en uitgaven, van het verwerven 
van belastingmiddelen op grond van overwegingen 
van redelijkheid, rechtvaard igheid en legitimiteit, 
zonder de economische ontwikkeling onnodig te 
belasten, tot het doen van uitgaven om een wense
lijke ontwikkeling van de economie op de langere 
termijn mogelijk te maken, met een goede benut
ting van de beschikbare productiefactoren, en met 
een aanvaardbare mate van inkomensverdeling en 
bestaanszekerheid binnen en tussen generaties. Het 
zal duidelijk zijn dat alleen al deze overwegingen het 
overheids- en begratingsbeleid de komende jaren er 
niet eenvoudiger op zull en maken. 

Daarbij komen de gevolgen van de demografi
sche transitie. In de 21 e eeuw zal, voor zover dat nu 
in te schatten valt , de Nederlandse bevolking nau
welijks meer toenemen en vervolgens zelfs afne
men. Tegelijk zullen er steeds minder jongeren en 
steeds meer ouderen komen 1 • Die laatste verande
r ing vooral zal snel toenemende kosten voor pen
sioenen, gezondheidszorg, en maatschappelijke 
zorg gaan betekenen, terwijl tegelijkertijd het aantal 
mensen wat deze zorg moet opbrengen - werkende 
premiebetalers tussen 1 s en 65 jaar - zal afnemen . 
De w R R heeft in haar rapport Generatiebewust beleid 

nagegaan wat de gevolgen zijn , aan de hand van de 
criteria of het bestaande systeem van overdrachten 
houdbaar blijft onder de veranderende omstandig
heden, en of de lusten en lasten voldoende recht
vaardig over de verschillende generaties verdeeld 
worden 2 • Op grond daarvan komt de w R R met een 
aantal aanbevelingen, te weten een vergroting van 
de arbeidsparticipatie om het draagvlak voor de 
overheidsuitgaven te versterken, een beheerste kos
tenontwikkeling in de zorg, en een aflossing van de 
staatsschuld in de komende periode om zo te antici
peren op toekomstige uitgavenstijgingen. 

Deze conclusie wordt ook getrokken in twee re
cent verschenen studies. In juli 2ooo bracht de Stu
diegroep Begrotingsruimte een rapport uit over de 
schuldpolitiek op de lange termijn3. Daarin schetsen 
ze als dominante trends voor de langere termijn een 

1. Deze veranderingen doen zich in alle 
Westerse landen voor. 

2. Zie Wetenschappel ijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, Generatiebewust beleid, 

Rapport nummer t;6, 's-Gravenhage: 

3. Zie Studiegroep Begrotingsruimte, 
Een verkennina van de schuldpolitiek op 
lanae termijn, Ministerie van Financiën, 
's-Gravenhage, 2ooo. Sdu, 1999. 
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toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevol
king, een ontwikkeling die na 2 o I o nog versnelt, als
mede een voortgaande internationalisering en libe
ralisering van de wereldeconomie en een verdere 
individualisering en welvaartsgroei. Deze ontwikke
lingen vragen om een optimale vormgeving van 
collectieve en institutionele arrangementen, waarbij 
de lastendruk concurrerend blijft, de bevolking waar 
voor haar belasting- en premiegelden krijgt, het stel
sel van collectieve voorzieningen op de langere ter
mijn budgettair houdbaar is en tevens bijdraagt tot 
een gezonde economische ontwikkeling. Volgens de 
Studiegroep impliceren deze trends en eisen dat de 
overheidsschuld de komende 25 jaar moet worden 
afgebouwd en dat het beleid van lastenverlichting 
moet worden voortgezet. Prioriteit client te worden 
gegeven aan afbouw van de rente-uitgaven en aan het 
reduceren van de overdrachtsuitgaven. 

Vervolgens kwam begin september het Centraal 
Planbureau met een rapport over de gevolgen van de 
veroudering voor het begrotingsbeleid4. De voor
naamste conclusie is dat een houdbare ontwikkeling 
op de langere termijn bij voortzetting van het hui
dige beleid niet mogelijk is. Nodig is een structured 
begrotingsoverschot Van I a 2 procent, bijvoorbeeld 
door per direct de belastingdruk structureel met o, 7 
procent van het B N Pte verhogen. Het c P B geeft aan 
dat toekomstige ontwikkelingen met grote onzeker
heid zijn omgeven. Nagegaan werd wat de gevolgen 
zijn van afwijkende ontwikkelingen in de demogra
fie, de arbeidsparticipatie, rente, arbeidsproductivi
teitsgroei en uitgaven voor de gezondheidszorg. De 
conclusie was dat een snelle aflossing van de over
heidsschuld tot 2025 een te prefereren strategie zou 
zijn. 

De conclusie is duidelijk. Het terugbrengen van 
de staatsschuld client de komende jaren de voor
naamste doelstelling van het begrotingsbeleid te 
zijn. Oat impliceert dat gestreefd moet worden naar 
een overschot op de begroting, ook vanwege de be
grotingscriteria van het Stabiliteits- en groeipact. 
Tegelijk lijken de voortgaande internationalisering 
en Europese integratie eerder een neerwaartse dan 
een opwaartse druk uit te oefenen op belastingtarie
ven en premieheffing. Worden deze bevindingen ge
combineerd, dan moeten de kansen op een verho
ging van overheidsuitgaven niet te hoog worden in
geschat. Maar tegelijk is ook duidelijk dat op tal van 

4· Zie Centraal Planbureau, Aaeina in the 
Netherlands, 's-Gravenhage, 2ooo. 

terreinen, zoals onderwijs en gezondheidszorg, 
nieuwe uitgaven dringend nodig zijn. Hoe nu ver
der? 

Wat te doen? 
Bij de presentatie van de Miljoenennota 2oo I kon 
men niet aan de indruk ontkomen dat regering en 
regeringsfracties zich op sommige momenten toch 
wat ongemakkelijk voelden. Natuurlijk kon men 
met gepaste trots wijzen op de gunstige economi
sche ontwikkeling>. De economische groei houdt 
aan, evenals de groei van de werkgelegenheid; de of
ficiele werkloosheid, internationaal gezien al zeer 
laag, neemt verder af, en ook over de begroting val
len nagenoeg aileen positieve uitkomsten te meld en. 
Het begrotingsoverschot loopt verder op en de 
staatsschuld ( als percentage van het B N P) daalt snel. 
Maar daartegenover stond dat men ook moest con
stateren dat in sectoren als onderwijs en gezond
heidszorg aanzienlijke problemen waren ontstaan. 
Vooral het onvermogen om voldoende werknemers 
te werven viel op, maar ook op het vlak van de kwa
liteit narn de kritiek toe. Zoveel jaar van relatieve 
verwaarlozing begon nu zijn tol te eisen. Natuurlijk, 
er moest na I983 fors bezuinigd worden, maar nu 
werd men met de gevolgen geconfronteerd. Rege
ring en regeringsfracties reageerden op deze ont
wikkelingen door op een groot aantal punten extra 
uitgaven te bewerkstelligen om zo de ergste noden 
tegen te gaan. Er was geld genoeg over. 

Naast onderwijs en gezondheidszorg kunnen 
hier ook maatschappelijke zorg, openbaar vervoer 
en infrastructuur genoemd worden. Vijfentwintig 
jaar aanpassingen, loonmatiging en bezuinigingen 
hebben in deze sectoren tot een relatieve kwaliteits
verlaging en/ of tot kwantiteitsproblemen geleid, 
met nog altijd grote klassen, wachtlijsten en vooral 
te weinig personeel als resultaat. Onvoldoende in
vesteringen, te lang doorgevoerde soberheid in de 
uitvoering, en opererend met te weinig mensen 
tegen relatief ongunstige arbeidsvoorwaarden, al 
deze factoren zijn daarbij van belang. Deels is daar
door de verdelende rechtvaardigheid in het gedrang 
gekomen, maar ook de huidige en toekomstige 
groeimogelijkheden van de Nederlandse economie 
worden hiermee op het spel gezet, en daarmee ook 
de toekomstige fmancieringsmogelijkheden van de 
sociale zekerheid. Een minder restrictiefbeleid lijkt 

s. Zie Centraal Planbureau, Macro
economische Verkennin9 2001, Sdu, 2ooo. 
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me hier gewenst. Daarbij lijkt me het argument dat 
met meer uitgaven op de korte termijn nauwelijks 
iets bereikt kan worden niet steekhoudend. Voor de 
bezuinigingen gold hetzelfde. De eerste ronde was 
te dragen, de tweede ook nog wei, maar na 25 jaar 
bezuinigingen zijn de gevolgen wei degelijk merk
baar. Het omgekeerde gaat volgens mij ook op. Her
stel van vertrouwen bij betrokkenen en een grotere 
wervingskracht, om in het onderwijs of in de ge
zondheidszorg te werken, is een proces van langere 
adem6 . Natuurlijk, De Kam heeft gelijk als hij stelt 
dat via efficientieverbetering nog vee! te bereiken is, 
maar als uit tal van vergelijkende o E co-studies naar 
voren komt dat het uitgavenniveau en de beschik
bare menskracht relatief laag is en als de klachten 
over kwaliteit en kwantiteit van dit soort diensten 
gegrond moeten worden geacht, dan lijkt me naast 
een offensief met organisatorische verbeteringen 
ook een beargumenteerde verhoging van de uitga
ven een te verdedigen zaak. 

Verwaarloosde vragen 
Bij de Algemene Beschouwingen is vee! gesproken 
over afbetaling van de staatsschuld, over het op peil 
houden dan wel verder verbeteren van voorzienin
gen, over het wegwerken van wachtlijsten, over de 
betrekkelijke waarde van extra uitgaven om deze 
kwalen weg te werken en over de mogelijkheden om 
via organisatorische aanpassingen met hetzelfde 
geld meer resultaat te behalen, maar tal van andere 
vragen kwamen niet goed aan bod. Ik noem er een 
paar: wat is de conjuncturele component in de hui
dige econornische ontwikkeling, met andere woor
den hoeveel van het huidige overschot is bepaald 
door de conjuncturele situatie? Is er dan nog wel 
ruimte voor extra uitgaven? En is dat voldoende om 
de gememoreerde tekorten in die sectoren adequaat 
te bestrijden? Welke kwantiteit en kwaliteit moeten 
in deze sectoren ten minste gerealiseerd worden? En 
hoe meet je dat? In hoeverre zijn uitkomsten van een 
dergelijke exercitie in te passen in een Regeerak
koord met een uitgavennorm als de 'Zalm' -norm? 
In welke mate dragen dergelijke extra uitgaven bij 
tot een versterking van het draagvlak, genereren ze 
meer toekomstige welvaart? Hoe zijn eventueel 
extra uitgaven en schuldaflossing op een noemer te 
krijgen? Is het verstandig om het terugbrengen van 

de schuldenlast in gematigder tempo door te voe
ren? Worden daarmee onaanvaardbare risico's gelo
pen? Kunnen de overheidsinkomsten vergroot wor
den? Hoe groot is de bereidheid van mensen om 
voor bepaalde voorzieningen (meer) te willen beta
len, via belastingen, prijzen of anderszins? En als de 
to tale uitgaven dan niet omhoog kunnen, zijn er dan 
verschuivingen binnen het overheidsbudget moge
lijk? Waaraan moet de overheid dan haar geld uitge
ven? Ten koste van wat dan? Is het mogelijk en wen
selijk om meer private bijdragen te organiseren, om 
zo extra inkomsten binnen te hal en, of wordt daar
mee een ongewenste tweedeling doorgevoerd? In 
hoeverre zijn bruikbare inzichten aanwezig over hoe 
met een betere organisatie een hogere en/ofkwali
tatiefbetere productie van dit soort diensten bereikt 
kan worden? En hoe zorgje daarbij ook nog voor op
timaal gemotiveerde werknemers om dat mogelijk 
te maken? Is het wenselijk om bepaalde voorzienin
gen juist niet of juist sterker dan nu via private aan
bieders te organiseren? 

Deze vragen zouden naar mijn mening het debat 
over het functioneren van de overheid in de nabije 
toekomst op een zinvolle wijze kunnen verbreden. 
Te zeer is de afgelopen jaren de discussie, noodge
dwongen door de benarde financiele omstandighe
den, verengd geweest tot het financiele aspect, het 
terugdringen van het financieringstekort, de verla
ging van de belasting- en premiedruk, en de beheer
sing van de staatsschuld. N u echter lijkt het moment 
daar om over de langere terrnijn te spreken en kun
nen ook de andere aspecten aan bod komen, zoals de 
betekenis van overheidsuitgaven voor de lange ter
rnijn economische ontwikkeling en voor de inter- en 
intragenerationele herverdelingen. Een dergelijke 
verbreding van de discussie kan zo tot evenwichtiger 
en maatschappelijk acceptabelere besluiten leiden. 
Wat volgt zijn bespiegelingen op een aantal van de 
gememoreerde vragen. 

Verlaging staatsschuld 
In het licht van de te verwachten demografische ont
wikkelingen en de daarvan te verwachten extra fi
nanciele lasten is het een verstandige keuze om te 
streven naar een verlaging van de staatsschuld. Ook 
de Tweede-Kamer-fractie van de PvdA lijkt nu voor 
dit do'el gekozen te hebben . Daarmee neemt ze af-

6. Terzijde, meer in het algemeen valt 
op hoe beperkt de tijdshorizon van be
leidsmakers vaak is, getuige bijvoor
beeld de maatregel om wachtlijsten in 

de gezondheidszorg, oak veroorzaakt 
doordat er onvoldoende artsen 
beschikbaar te zijn, aan te pakken door 
het loslaten van de numerus fixus. 

1· Zie Partij van de Arbeid, Kracht en 
kwaliteit: lntelliaent investeren in een sterke 
en sociale samenlevina, nota Tweede 
Kamerfractie PvdA, 2ooo. 
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stand van haar eigen nota Kracht en kwaliteit: lntelli
Bent investeren in een sterke en sociale samenlevinB, die in 
april 2ooo uitgebracht was7. Daarin werd betoogd 
dat het begrotingsbeleid een koersaanpassing be
hoefde. Een weloverwogen verhoging van de over
heidsuitgaven was zinvol, gewenst en mogelijk. Het 
kabinet was vervolgens bereid om binnen de marges 
van het regeringsakkoord iets minder terughoudend 
te opereren, maar aan vee! van de verlangens van de 
PvdA-fractie werd niet tegemoet gekomen. De 
PvdA-ministers in het kabinet leken met die uit
komst niet ontevreden te zijn. Ook de auteurs van 
de in mei 2ooo verschenen WBS-publicatie, Schuld 
en solidariteit zullen om deze kabinetsreactie niet 
rouwig zijn geweest8

. Die auteurs, Don, De Kam, 
Wolfson en Jacobs, waren eensgezind in hun oordeel 
over de nota van de Tweede-Kamer fractie. Krach
tige termen worden daarbij niet geschuwd zoals 
'een nalef wereldbeeld', 'een verlanglijst die lijkt op 
de Wehkampcatalogus' en 'een weinig doordachte 
optelsom'. Don, De Kam en Jacobs pleitten voor 
voortzetting van een strafbeleid om de schuldenlast 
te verminderen. Wolfson was daar geen voorstander 
van, maar gaf wei aan dat in de huidige conjuncturele 
situatie een bestedingsimpuls door meer overheids
uitgaven als voorgesteld door de fractie niet oppor
tuun was. De economie was a! meer dan voldoende 
verhit, niet aileen door de gunstige economische 
ontwikkeling, maar ook door de inkomensverbete
ring als gevolg van de belastingherziening. Alleen 
voor uitgaven, die de spanning op de arbeidsmarkt 
zouden kunnen verminderen, kon Wolfson zich vin
den. 

Ook andere economen hebben zich recentelijk 
publiekelijk verzet tegen het zozeer benadrukken 
van het verlagen van de staatsschuld. Bomhoff maakt 
zich in de zomeruitgave van s &D erg boos op a! die
genen die pleitten voor een staatsschuldafbetalings
strategie, niet in de laatste plaats op de auteurs van 
het a! eerder aangehaalde WRR-rapport9. In zijn 
ogen is er geen dwingende red en waarom de Staats
schuld in een geforceerd tempo moet worden gere
duceerd. De overheid zou zijn aandacht beter op de 
kwantiteit en kwaliteit van onderwijs en gezond
heidszorg kunnen rich ten. Bomhoffbetitelt deze be
leidsterreinen als open-einde-regelingen, waarvoor 

macro-beleid op basis van de 'Zalm' -norm niet ge
schikt is. Meer aandacht voor een goede organisatie 
is in zijn ogen vee! relevanter. Ook Kolnaar verzet 
zich tegen een eendimensionale benadering van de 
staatsschuld. Met het WRR-rapport als aanleiding, 
stelde hij dat in de huidige economische situatie de 
overheid de mogelijkheden tot productieve uitga
ven, tot investeringen, vee! meer zou moeten be
nutten 10 . Verlaging van de staatsschuld is in zijn 
ogen de verkeerde keuze. Vanuit de overweging, dat 
de overheid altijd een goede toegang tot de finan
ciele markten moet hebben, pleiten Scholtens en 
Sterken voor het handhaven van een zekere schuld
positie1 1. 

Kortom, hoe nastrevenswaardig een afbouw van 
de staatsschuld ook is, het betekent nog niet dat die 
schuld in 2 5 jaar moet worden afgebouwd tot nul, en 
ook op dat niveau moet blijven. Niet aileen doet de 
overheid daarmee de huidige generatie op sommige 
punten tekort, bijvoorbeeld als dat onvoldoende 
uitgaven voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg zou 
betekenen, nog ernstiger is dat ze door onvoldoende 
investeringen in infrastructuur en opleidingscapaci
teit de lange termijn-groeimogelijkheden niet vol
doende weet uit te bouwen. Daartoe reken ik ook 
het onvermogen om voldoende mensen bereid te 
vinden om te willen werken in dergelijke sectoren. 
Gechargeerd gesteld, misschien hebben we over 25 
jaar geen staatsschuld meer, maar ook een prestatie
niveau wat lager is dan potentieel mogelijk was, en 
dus ook minder mogelijkheden om de kosten van de 
demografische transitie te kunnen betalen. 

Conjuncturele aevoeliaheid 
In aile gevallen is het gewenst meer helderheid te 
krijgen over de betekenis van de huidige conjunc
tuurfase voor de begrotingssituatie. Niet duidelijk is 
hoe structured het huidige begrotingsoverschot is. 
Duidelijk is dat bij een conjuncturele terugval, en 
die zal zich vroeg of laat voordoen, zelfs in deze 
'nieuwe' economie, de overheidsuitgaven weer zul
len toenemen en de inkomsten zullen dalen. Het 
overschot zal afnemen en wellicht weer omslaan in 
een tekort, maar in welke mate dat gebeurt en in 
hoeverre daarbij de eerder genoemde 3-procent 
grens genaderd wordt, is niet met zekerheid te zeg-

8. Zie H. Don, C. A. de Kam, B. Jacobs 
en D. Wolfson, Schuld en Solidariteit, 
Amsterdam: wss, 2ooo. 

de PvdA-elites ' , Socialisme &..Democratie, 
2ooo, jrg. n. nr. 7/8, p. 323-327. 

ESB, 26-s-2ooo, biz. 432-436. 
1 1. Zie L.J.R . Scholtens en E. Sterken, 
'Het belang van overheidsschuld', ESB, 
24-3-2ooo, blz. 241-242. 9· Zie E. BomhofT, 'Dwaalwegen van 

10. Zie A.H.J. Kolnaar, 
'Financieringstekort en staatsschuld' , 
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gen. Daarbij spelen nog twee onzekerheden mee die 
voor de Nederlandse economie niet onbelangrijk 
zijn. 

De ene onzekerheid betreft de aanstaande belas
tingherziening. Nu het Parlement de belastingwet 
2oo1 heeft aanvaard, zuilen de Nederlandse huis
houdens volgend jaar naar verwachting s rniljard 
meer te besteden hebben. Volgens het CPB zal des
ondanks ook volgend jaar een begrotingsoverschot 
bereikt worden. Belangrijker kunnen de gevolgen 
voor de econornie zijn. Omdat de econornie mo
menteel al op voile capaciteit opereert en de ar
beidsmarkt zeer gespannen is, zullen, zo vrezen 
velen, de effecten vooral zichtbaar worden in oplo
pende prijzen, en vee! minder in uitbreiding van de 
productie. Daardoor kan de econornie oververhit 
raken, en, aldan niet in samenhang met een restric
tiever monetair beleid van de Europese Centrale 
Bank, eerder en rnisschien ook scherper in een re
cessie belanden. 

De tweede complicerende factor is dat de bin
nenlandse bestedingen in toenemende mate ook 
bemvloed worden door de waarde van het aandelen
bezit van particuliere huishoudens en door beste
dingen op basis van hypotheekverstrekkingen aan 
diezelfde huishoudens. Beide zaken hebben de afge
lopen jaren een hoge vlucht genomen, mede onder 
invloed van het fors toegenomen zelfvertrouwen 
van Nederlandse consumenten/werknemers. Hoe 
groot de invloed is op de bestedingen, en wat de ge
volgen voor de bestedingen zijn als de waarde van 
aandelen en huizen beduidend zou afnemen, is mo
menteel moeilijk aan te geven. Zeker is wei dater in
vloed van uit gaat. Oat impliceert dat de overheid er 
rekening mee zou moeten houden, dat de terugval 
dit keer scherper zou kunnen zijn dan in het verle
den gebruikelijk was. Ook de noodzaak tot en de in
tensiteit van compenserende maatregelen om een te 
grote vraaguitval tegen te gaan, zal toenemen. Deze 
factoren nopen tot voorzichtigheid, en tot een rede
lijk begrotingsoverschot zolang de invloeden niet 
duidelijker geworden zijn. 

'Zalm' -Norm 
Vanaf 19 8 3 is het begrotingsbeleid lange tijd gericht 
geweest op een vermindering van het begrotingste
kort, en met succes. Belangrijk nadeel van dat beleid 
was het pro-cyclisch karakter, in de zin dat bij een 
opgaande economie dena te streven reductie van het 
financieringstekort relatief gemakkelijk kon worden 
bereikt, maar dat bij recessies de overheid zich ge-

dwongen zag om nog eens extra te hezuinigen, om 
toch aan de tekortdoelsteiling te kunnen voldoen. 
Het was met name deze overweging die de Studie. 
groep begrotingsruimte, met de toenmalige CPB· 

directeur G. Zalm als voorzitter, er in 1994 toe 
bracht een ander begrotingsbeleid voor te stellen, 
namelijk een beleid gericht op beheersing van de 
uitgaven. Doel waste komen tot een stabiel begro· 
tingsbeleid, waarbij duidelijke afspraken gemaakt 
werden bij het begin, en waarbij de conjuncturele 
invloed beperkt zou zijn door uit te gaan van een be· 
hoedzame econornische ontwikkeling. Op basis van 
de daaruit berekende (belasting) -opbrengsten en de 
na te streven doelstelling voor het begrotingstekort 
vie! vervolgens afte leiden welke ruimte er beschik· 
baar was voor de uitgaven. Voor drie sectoren - de 
Rijksbegroting, de sociale zekerheid en de zorg 
werden hiermee de zogenaamde ijklijnen berekend, 
die de reele bestedingsruimte voor iedere sector 
aangaven. Uitgangspunt was dat de uitgaven, gecor· 
rigeerd voor prijsontwikkelingen, deze ijklijn niet 
mochten overschrijden. Tevens werd vooraf afge· 
sproken wat er gedaan zou worden met extra in· 
komsten dan wei overgebleven rniddelen vanwege 
niet verrichte uitgaven. 

Geholpen door een vanaf 199 s weer aantrek· 
kende economische groei, hebben de kabinetten 
Kok-1 en - II optimaal van dit nieuwe begrotingsbe· 
leid kunnen profiteren. Er was een betere beheer· 
sing van de collectieve uitgaven, met een duidelijker 
prioriteitenstelling en bovenal veel meer bestuur· 
lijke rust. Sterker nog, de keuze voor het behoed· 
zame scenario hield in dat nagenoeg altijd meeva]. 
lers zouden optreden. Het moest wei erg slecht gaan 
met de econornie, wilde men met zware tegenva]. 
lers geconfronteerd worden. De elkaar steeds sne]. 
ler opvolgende berichten van meevailers heeft het 
conjuncturele zelfvertrouwen van consumenten en 
investeerders danig versterkt, met aile bestedings· 
gevolgen van dien. Dit is van niet te onderschatten 
betekenis geweest. 

Helaas, ook aan deze norm kleefden bezwaren. 
Bepaalde sectoren, met name de zorg, bleken voort· 
durend meer uit te geven dan vooraf aan ruimte be· 
schikbaar was gesteld. Oat kwam ook door de stij· 
gende loonkosten. Dankzij de meevallers kon hier· 
aan steeds weer tegemoet gekomen worden. Maar 
die extra ruimte was niet genoeg om voldoende 
mensen te werven voor loongevoelige sectoren als 
onderwijs en gezondheidszorg. Daarbij speelt ook 
de uitgangssituatie een rol. Men zou kunnen uitgaan 
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van een schatting wat een bepaalde sector zou moe
ten produceren, naar omvang en kwaliteit, en welke 
uitgaven dat met zich mee zou brengen. In werke
lijkheid zijn de bestaande uitgaven het startpunt van 
de overwegingen. Waren die uitgaven al te laag, dan 
is de kans groot dat ook in het nieuwe regeerakkoord 
de beschikbare ruimte niet voldoende is om een ge
wenst productieniveau te realiseren. 

Gegeven de huidige discussie over deficienties in 
dit soort sectoren, zou het aan te bevelen zijn om bij 
een volgend regeerakkoord meer met de aanbod
mogelijkheden rekening te houden. Voortzetting 
van een begrotingsbeleid op basis van een 'Zalm'
norm, op basis van een behoedzaam dan wei een 
voorzichtig scenario, blijft aantrekkelijk, maar dan 
moeten de uitgangspunten ook gebaseerd zijn op 
een reelere inschatting van de fmanciele ruimte die 
dit soort sectoren nodig hebben om zich voldoende 
te kunnen herstellen. 

Meer arbeidsparticipatie en aanpassingen in de 
sociale zekerheid 

Een van de voornaamste beleidselementen in aile 
toekomstscenario's is de omvang van de arbeidspar
ticipatie. Een verdere verhoging van de arbeidsparti
cipatie is onder alle omstandigheden een wenselijke 
zaak. Niet voor niets stelde Wolfson dat aileen dit ar
gument valide genoeg was om daarmee meer uitga
ven toe te staan. Onlangs heeft de w R R in het rap
port 'Doorgroei van arbeidsparticipatie' aangege
ven dat een verdere verhoging van de arbeidsmarkt
participatie inN ederland niet aileen wenselijk, maar 
ook haalbaar is 12

• Wei vereist dat beleidsaanpassin
gen om de arbeidsparticipatie van vrouwen, oude
ren en laaggeschoolden te verhogen. De overheid 
kan de arbeidsparticipatie van deze groepen bevor
deren door gerichte maatregelen te nemen op het 
terrein van de zorg, het onderwijs en de sociale ze
kerheid. 

In de sfeer van de sociale zekerheid zijn verdere 
aanpassingen nodig. Weliswaar bevindt de collec
tieve uitgavenquote van Nederland zich momenteel 
weer op een gemiddeld niveau, maar als gekeken 
wordt naar de verdeling van de uitgaven tussen over
heidsconsumptie en -investeringen aan de ene kant 
en overdrachtsuitgaven aan de andere kant, dan 
blijkt de laatste categoric boven het gemiddelde uit 

te komen, en de eerste groep onder het gemiddelde. 
Ontegenzeggelijk zijn er de laatste 2o jaar aanzien
lijke aanpassingen doorgevoerd in de sociale zeker
heid. Toelatingscriteria, hoogte en duur van de uit

kering en niet in de laatste plaats de organisatorische 
in bedding zijn aangescherpt dan wei aangepast. Des
ondartks is men er niet in geslaagd om de toestroom 
naar deze regelingen meer onder controle te krij 
gen. In absolute zin is het aantal uitkeringsgerechtig
den tussen I 5 en 65 jaar in 2ooo gelijk aan het aantal 
in I 9 8 3. De opmerkelijke toename van de werkgele
genheid heeft niet geholpen om dit aantal terug te 
brengen. Juist op dit terrein valt nog veel te ver
wachten van organisatorische aanpassingen, niet ai
leen om mensen weer snel naar de arbeidsmarkt te 
doen terugkeren, maar vooral om te voorkomen dat 
ze de arbeidsmarkt moeten verlaten. 

In het geheel van sociale zekerheidsregelingen is 
met name de omvang van de WAO een probleem. Ik 
vermag niet in te zien waarom de omvang hier twee
tot driemaal zo hoog is als in de ons omringende Ian
den. Gegeven de noodzaak de arbeidsparticipatie te 
verhogen, de premiedruk niet onnodig te Iaten stij 
gen, en om ruimte op de begroting te krijgen, is aan
passing van deze regeling onvermijdelijk. Een der
gelijke verandering vergroot de mogelijkheden om 
diegenen die werkelijk geen kans meer hebben op 
terugkeer naar de arbeidsmarkt een adequaat inko
men te kunnen verschaffen. Gewacht moet worden 
op voorstellen van de Commissie-Donner. 

Belastingen eventueel aanpassen 
Door mede hierdoor bezuinigingen in de sociale ze
kerheid te realiseren, zou binnen de huidige begro
ting ruimte voor extra uitgaven geschapen kunnen 
worden. Een mogelijk alternatief is te vinden in aan
passingen in het belastingstelsel, bijvoorbeeld via 
een verhoging van de belastingtarieven. Daarbij 
moet overigens beseft worden dat de marges hier 
gering zijn. In toenemende mate spelen verschillen 
in belastingtarieven een rol bij de afweging, waar te 
investeren en te produceren of waar te werken. 
Naarmate de Europese markt steeds verder gelnte
greerd raakt, wordt deze factor steeds belangrijker. 
Een hoger niveau van belastingen zal slechts dan ge
tolereerd worden als er ook een kwantitatief dan wei 
kwalitatief beter overheidsproduct tegenover staat. 

12 . Zie Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid, Doorgroei van 
arbeidsparticipatie, rapport nummer S7 , 
's-Gravenhage: Sdu, 2ooo. 
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Op dit vlak zal de beleidsconcurrentie alleen nog 
maar verder toenemen. Oat impliceert dat een 
eventuele belastingverhoging slechts dan bespreek
baar zou zijn, als daarmee zodanige uitgaven ver
richt worden dat aanbieders van arbeid en/ of on
dernemers overgehaald worden zich hier te vesti
gen. Zoals Jacobs in de bundel 'Schuld en solidari
teit' ook suggereert, zou de PvdA de verkiezingen 
kunnen gebruiken om met onderbouwde voorstel
len te komen waarom de PvdA vindt dat bepaalde 
uitgaven ornhoog moeten, welke problemen daar
mee worden aangepakt, en waarom het gewenst is 
om daarvoor de belastingen te verhogen. 

In dat verband valt het te betreuren dat voor de 
modale belastingbetaler het onderscheid tussen be
lasting- en premie-betaling nauwelijks meer teach
terhalen is. Oat is jammer, omdat op die manier niet 
meer duidelijk is wat mensen betalen voor de ver
schaffmg van (semi-collectieve) goederen en dien
sten en wat voor de fmanciering van de sociale ze
kerheid noodzakelijk is . Meer duidelijkheid hierover 
zou de band tussen gebruiken en betalen iets minder 
ondoorzichtig worden. Als men er oak nag in zou 
slagen om bepaalde aftrekposten terug te dringen, 
zou daarmee duidelijk kunnen worden dat de belas
tingdruk in Nederland relatiefbeperkt is, en dat de 
problemen van de hoge belasting- en prerniedruk 
vooral verbonden zijn met de fmanciering van de so
dale zekerheid. Daarmee wordt een zinvollere dis
cussie mogelijk over wat de burger voor de belastin
gen van de overheid kan verwachten, en wat er aan 
alternatieven beschikbaar zijn als men het aanbod te 
weinig of niet goed genoeg vindt. 

In datzelfde verband zou het denkbaar kunnen 
zijn om bepaalde aftrekregelingen zoals de hypo
theekregeling-aftrek te verminderen. Deze hollen 
de heffmgsgrondslag voor de belastingen in aanzien
lijke mate uit, waardoor de tarieven hager uitkomen 
dan zonder dergelijke aftrekregelingen het geval zou 
zijn. Oat heeft weer een negatieve invloed op de ont
wikkeling van de economie. Momenteel wordt on
geveer 1 1 miljard gulden niet belast via de hypo
theekrente-aftrek. De regeling lijkt in toenemende 
mate gebruikt te worden op een wijze die de wetge
ver oorspronkelijk niet voor ogen had . De Neder
landse Bank heeft de laatste maanden herhaaldelijk 
gewaarschuwd tegen de gevaren van een 'crash', die 
het gevolg zou kunnen zijn van deze regeling, in sa
menhang met een overspannen huizenmarkt. Met 
het doorvoeren van dergelijke correcties zouden 
niet aileen rniddelen vrij kwmen komen voor meer 

uitgaven, maar is het zelfs denkbaar dat de belasting
percentages omlaag kunnen. 

Onder die mogelijke belastingaanpassingen zou 
oak naar een mogelijke aanpassing van de vermo
gensbelasting in het nieuwe belastingsysteem geke
ken kunnen worden. In het nieuwe stelsel is gekozen 
voor een fictief rendement op aile vermogensinkom
sten van 4 procent. Mijn bezwaar richt zich niet zo
zeer op deze systematiek, maar meer op het ge
fixeerde percentage. De keuze voor zo 'n vast percen
tage werd beargumenteerd met het gegeven dat 
goede en slechte jaren elkaar afwisselen en dat 4 pro
cent een redelijk gemiddelde is. De afgelopen jaren 
hebben aanzienlijke stijgingen op de aandelenmark
ten en op de markten voor andere vermogenstitels 
Iaten zien, die ver hoven de 4 procentuitgingen. Deze 
uitkomst stelt het rechtvaardigheidsgevoel danig op 
de proef, zoals ook in jaren van terugval het evenmin 
voor de hand ligt dat mensen dan 4 procent belasting 
moeten betalen, terwijl ze wellicht een aanzienlijke 
vermogensdaling hebben ondergaan. Had het niet 
voor de hand gelegen dit fictieve rendementscijfer 
wat meer te Iaten bepalen door de feitelijke ontwik
kelingen? Het zou niet aileen ten goede komen aan 
het rechtvaardigheidsgevoel van velen, maar ook 
kunnen bijdragen aan een evenwichtiger conjunctu
rele ontwikkeling. Op die wijze heeft men namelijk 
ook meer mogelijkheden om een ongewenste over
verhitting van de economie tegen te gaan. 

Eiaen bijdraae en oraanisatorische aanpassinaen 
Tenslotte de eigen bijdrage voor collectieve goede
ren. De afgelopen tijd is er weer vaak gerefereerd 
aan de uitspraak 'individuele rijkdom, collectieve 
armoede', als typering voor het huidige tijdvak. 
Niet te ontkennen valt dat de afgelopen jaren som
mige mensen meer dan anderen geprofiteerd heb
ben van de economische ontwikkeling. Oat geldt 
niet aileen de optie-bezitters. Ook veel huishoudens 
waarin nu meer dan een inkomen verdiend wordt, 
zijn er duidelijk op vooruit gegaan. Tegelijk is de in
komensontwikkeling van uitkeringsgerechtigden 
achtergebleven. Hiervoor werd al aangegeven dat 
oak het aanbod van bepaalde voorzieningen in kwa
liteit en in kwantiteit niet altijd meer aan de nieuwe 
eisen voldoet. 

Exemplarisch voor de nieuwe situatie is de om
gang met het soms schaarse aanbod aan bepaalde 
collectieve voorzieningen. Zo voltrok zich de afge
lopen jaren een moeizame discussie over het even
tueel versneld en apart behandelen van zieke werk-
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nemers, bijvoorbeeld in het weekend, om te voor
komen dat ze op de wachtlijst kwamen en langdurig 
moesten wachten voordat ze geholpen werden . De 
vrees was dat dat een tweedeling zou veroorzaken, 
waardoor bepaalde groepen nog Ianger moesten 
wachten. N a enige discussie is het principe aanvaard, 
waarbij aangegeven werd dat voor deze faciliteit wei 
extra betaald moest worden en dat de beschikbare 
ruimte voor andere groepen niet zou afnemen. On
duidelijk is in welke mate van deze regeling gebruik 
gemaakt wordt, en wat de gevolgen zijn. lets soort
gelijks lijkt zich te kunnen gaan voordoen in het on
derwijs. Diverse scholen proberen via sponsoracties 
middelen te verwerven voor investeringen in het 
onderwijs. Daarnaast bestaat de neiging om school
gelden op te krikken om zo extra geld binnen te 
halen. Sinds kart is het ook mogelijk om in Neder
land volledig privaat gefinancierd basisonderwijs te 
volgen. Kortom, veel scholen zitten om extra geld 
te springen om de kwaliteit van hun onderwijs te 
verbeteren en proberen dat op deze manieren bin
nen te halen, terwijl tegelijk ouders, op zoek naar 
goede onderwijsfaciliteiten voor hun kinderen, be
reid zijn daarvoor ook extra financiele lasten te dra
gen. Die ontwikkeling laat zien dat mensen wei de
gelijk bereid zijn voor dit soort voorzieningen te be
talen. Waarom zou dat dan niet kunnen via meer 
overheidsuitgaven, en indien nodig via een hogere 
belasting? Als de samenhang tussen deze vorm van 
overheidsuitgaven en belastingopbrengsten ver
sterkt zou worden, als mensen zien dat ze waar voor 
hun geld krijgen, zijn mensen volgens rnij best be
reid daarvoor eventueel meer belasting te betalen. 
Maar wellicht is het ook denkbaar dat mensen een 
grotere eigen bijdrage leveren aan het onderwijs van 
hun kinderen, afhankelijk van hun eigen inkom en en 
bereidheid daartoe. Natuurlijk zijn er nadelen aan 
dit systeem verbonden, zoals een grotere kans op se
gregatie, maar waar nu een onderscheid naar religie 
wei wordt toegestaan en de ruimtelijke segregatie 
zich anderszins ook vertaalt in schoolsegregatie, lij
ken me die nadelen nog beperkt. Het voordeel is dat 
het onderwijs meer rniddelen verwerft, en de over
heid haar budget wellicht gerichter kan besteden aan 
die groepen, die een dergelijke eigen bijdrage niet 
kunnen bekostigen, of aan die scholen die minder 
van dit soort middelen kunnen verwerven. 

Meer in het algemeen is het gewenst om in de eer
der genoemde sectoren serieuzer naar nieuwe orga
nisatie- en sturingsprincipes op zoek te gaan, zo mo
gelijk via de organisatie van meer marktconforme 

structuren, die een betere afstemming van vraag en 
aanbod mogelijk maken en die zo ook meer mogelijk
heden bieden om productiviteitsverbeteringen te re
aliseren. Oat impliceert meer eigen verantwoorde
lijkheid voor organisaties op die niveaus, waar men 
direct met de afnemers van het product te maken 
heeft. Voor de overheid betekent dat een rol op af
stand, die zich meer met de spelregels en de scheids
rechter moet bemoeien dan met de samenstelling van 
de selectie en de te volgen strijdwijze. De ervaringen 
op dat terrein - van verzelfstandigde agentschappen 
tot geprivatiseerde bedrijven, van concurrentie op 
het spoorwegnet tot integratie van arbeidsbureau en 
sociale dienst - zijn tot nu toe niet altijd positief ge
weest. Oat impliceert ook dat in vee! opzichten hier 
nog sprake is van 'terra incognita', en dat betekent 
weer dat werkelijke verbeteringen niet van vandaag 
op morgen gerealiseerd zullen worden. Maar lukt het 
hier vaste voet onder de grand te krijgen, dan kan 
daardoor de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod 
belangrijk toenemen, en wie weet zelfs tot besparin
gen lei den. Maar zover is het nog lang niet. 

De laatste maanden is in het begrotingsdebat 
steeds meer nadruk komen te liggen op een snelle 
afbouw van de staatsschuld, als beste garantie voor 
het kunnen opvangen van de gevolgen van de demo
grafische transitie. Tegelijk is in datzelfde de bat ook 
meer aandacht gekomen voor de kwantitatieve dan 
wei kwalitatieve deficienties van bepaalde over
heidsvoorzieningen. Dit artikel heeft gepoogd enige 
helderheid in die zaken te brengen, en tegelijk dui
delijk te maken dat, hoe goed en nastrevenswaardig 
een verlaging van de staatsschuld wellicht ook is, 
extra overheidsuitgaven voor bijvoorbeeld onder
wijs en gezondheidszorg minstens even zinvol kun
nen zijn. Aangegeven werd ook dat realisatie van 
beide doelstellingen, minder staatsschuld en meer 
uitgaven, mogelijk is door beleidsaanpassingen. Ge
noemd werden verschuivingen in het overheidsbud
get, aanpassingen in het belastingstelsel of zelfs 
onder voorwaarden hogere belastingen, door een 
grotere bijdrage te vragen voor bepaalde voorzie
ningen, en door organisatorische aanpassingen. 
Door deze en andere mogelijkheden in het debat te 
betrekken, kan een weloverwogener begrotingsbe
leid geformuleerd worden, dat nu en in de toekomst 
economisch en sociaal de toets der kritiek kan door
staan. 

KEES VAN PARIDON 

Hoogleraar economie Erasmus Universiteit Rotterdam 
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Een Nederlandse etser die nooit in de bergen is geweest, maar in aile toonaarden alles wat weet, ook als het einde van de 
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APOCALYPS IO 

HERCULES SEGERS 

Duisternis hangt over de aarde, 

maar felle duisternis 

gelijk het oog ziet verblind door de zon. 

Deze werpt haar vuur over dalbodem, 

rotsen en de geblakerde bomen. 

Zij steken dade takken omhoog 

tegen de hemel na de jongste dag. 

Allang is de vloed verzengd; 

de Geest zwerft niet meer over de wateren. 

Woest en ledig slaapt het godloze landschap, 

lafenis voor de ziel, 

blijvende behuizing, nagedachtenis 

en testament 

I. VAN DER SLUIS 
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Het onbekende 
gezicht van 
New Labour 

Herman Noordegraaf bespreekt: 

Alan Wilkinson, Christian Socialism: 

Scott Holland to Tony Blair, London: 

SCM Press, 1998. 

Het christen-socialisme mag zich 
in Groot-Brittannie in een nieuwe 
belangstelling verheugen. Daar 
zijn op zijn minst drie redenen 
voor aan te wijzen. Er is in deze tij
den van diepgaande veranderin
gen, waarin allerlei vastigheden 
ook voor de sociaal-democratie 
wegvallen, behoefte aan bezinning 
op de grondslagen en de koers van 
de sociaal-democratie. Hier client 
zich zeker in Groot-Brittannie ook 
het christen-socialisme aan als een 
van de klassieke bronnen van het 
Britse socialisme. Daarbij komt 
dat dit wat invloed betreft geen 
marginaal verschijnsel meer is. 
Meer dan veertig Labour-parle
mentariers (zo'n tien procent van 
het totaal) beschouwt zich uit
drukkelijk als christen-socialist. 
Onder hen zijn nogal wat minis
ters, onder wie minister-pre
sident Tony Blair zelf. Zijn chris
telijke achtergrond en het feit dat 
hij regelmatig ter kerke gaat, is al
gemeen bekend. Ten derde is er 
sprake van een new Christian acti
vism. Ik ontleen deze term aan de 
lezing, die Labourminister en 
christen-socialist Stephen Timms 
hield voor de jaarvergadering van 
de Christian Socialist Movement 

(csM) op 25' maart j.l.. Timms 
lichtte dat toe met ervaringen die 
hij als minster van sociale zaken 
had opgedaan: in projecten voor 
daklozen, langdurig werklozen, 

drugsverslaafden en acties voor 
internationale schuldenregelin
gen ten behoeve van de arme Ian
den, zijn kerkleden oververtegen
woordigd. Het betreft hier een be
weging aan de basis zonder een 
vast centrum, die sociaal en cultu
reel gemengd is samengesteld en 
gericht is op het scheppen van ge
meenschap (communifJ). Lang niet 
iedere betrokkene zal zich als 
christen-socialist beschouwen, 
maar belangrijke elementen daar
uit - sociale gerechtigheid en de 
daaruit vloeiende gedachte van 
voorrang voor armen en uitge
slotenen en van het belang van de 
gemeenschap - zijn ook de kern
elementen uit het christen-socia
lisme : 'We can see here the con
tours of a new Christian Socialism 
- activist, local, committed to 
changed lives, rooted in worship
ping communities and inspired by 
a Biblical vision. A new Christian 
Socialism which can bring a new 
wave of energy and vision in our 
party - just as Christian Socialism 
has in the past.' 

Wat Timms beschrijft, is een 
internationaal verschijnsel dat ook 
voor Nederland herkenbaar is. 
Men denke aan het vluchtelingen
werk, acties in het kader van 'de 
arme kant van Nederland' en arm
rijkverhoudingen internationaal, 
opvang van drugsverslaafden en 
daklozen enzovoort. Het betreft 
hier weliswaar een minderheid 
binnen de kerken, maar wei een 
die in bredere kringen van de sa
menleving bekend is. 

De CSM is de belangrijkste 
christen-socialistische organisatie 
in Groot-Brittannie en werd in 
1960 opgericht als gevolg van een 
fusie van enige christen-socialisti
sche groeperingen. De CSM leidde 
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in de jaren zestig en zeventig een 
enigszins marginaal bestaan. Ze 
tel de zo 'n 45 o led en en had weinig 
invloed binnen Labour, mede 
omdat het klimaat binnen de partij 
niet erg open stond voor diegenen 
die hun keuze voor die partij in 
verband brachten met hun ge
loofsovertuiging. In I 9 8 6 open de 
Labour de mogelijkheid voor so
cialistische groepen om zich offi
cieel met Labour te verbinden, 
hetgeen onder meer stemrecht op 
de partijcongressen met zich 
bracht. Ook de CSM maakte daar
van gebruik. 

John Smith 
Een lezing die de toenmalige La
bourleider John Smith in I 993 
voor dec s M hield, betekende een 
keerpunt. Smith, een Schotse 
presbyteriaan met een diepe af
keer van hierarchie en overtuigd 
christen-socialist, onderhield 
nauwe band en met de christen-so
cialistische Iona-gemeenschap bij 
Glasgow waar hij na zijn voortij
dige dood in I 9 94 be graven werd. 
In zijn lezing kwam Smith, on
clanks dat verschillende adviseurs 
het hem afgeraden hadden, op 
voor het christen-socialisme en 
sprak daarbij over zijn eigen chris
telijke geloofsovertuiging. Hij 
deed dat overigens op een niet-fa
natieke wijze en zonder enig 
triomfalisme. Hij claimde noch 
dat christeli jk geloof aileen tot een 
keuze voor het socialisme kon lei
den, noch dat aileen christelijk ge
loof een volwaardige ethische be
nadering van de politiek kon ople
veren. Kern van zijn betoog was 
dat politiek een morele grondslag 
behoeft en dat hij vanuit de chris
ten-socialistische traditie een 
post-Thatcheriaanse agenda wilde 
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opbouwen. Tegenover Thatchers 
individualisme plaatste Smith de 
gedachte van gemeenschap, ver
antwoordelijkheid, vrijheid en de
mocratie. Hij zette zich daarbij 
scherp af tegen de 'radical Right' , 
zonder het marktmechanisme als 
zodanig te verwerpen: 'Market 
systems, whilst remaining an ef
fective and useful means of ena
bling choice and distribution of 
myriad goods and services, exist 
alongside and are embedded in 
other social and political institu
tions which also contribute to 
human welfare, and which them
selves shape and modify the way 
markets actually work.' 1 

Smith' rede maakte het publiek 
bewust van de herleving van het 
christen-socialisme en baande de 
weg naar Blairs ethisch socialism e. 
Toch is het goed om erop te wijzen 
dat Smith' socialisme een meer 
egalitair karakter droeg dan dat 
van Blair. 

Historische actualiteit 
Op het ogenblik telt de CSM zo'n 
2 2 oo !eden, he eft het een klein 
kantoor in Westminster, dicht dus 
bij het politieke vuur, telt het !a
kale afdelingen, geeft het regel
matig brochures uit en heeft het 
een eigen blad, Christian Socialist . 
Het is een kleine beweging, die 
met bescheiden middelen werkt, 
maar vanuit haar achtergrond be
zinning probeert te stimuleren en 
bij te dragen aan de discussies bin
nen Labour en het bredere pu
blieke de bat. 

Dit alles maakt kennis van de 
geschiedenis van het Britse chris
ten-socialisme van meer dan his
torisch belang: ze heeft ook een 
actuele betekenis. Hoewel die ge
schiedenis vee! uitgebreider gedo-

cumenteerd is dan die van het 
christen-socialisme in Nederland, 
ontbraken recente overzichten. 
Daarin is echter voorzien door het 
boek van Chris Bryant, csM-voor
zitter van 1993-1999 2 en, recen
ter, door Alan Wilkinson: Chris
tian Socialism: Scott Holland to Tony 
Blair, dat in I 998 verscheen. Het 
is een bewerking van de Scott Hol
land Lectures, genoemd naar een 
van Engelands invloedrijkste 
christen-socialisten, Scott Hol
land (I 847- I 9 I 8). Wilkinson, 
Anglicaans geestelijke en kerkhis
toricus, schrijft vanuit een duide
lijke affiniteit over het christen
socialisme, maar met kritische 
zin. Hij spaart de roede niet. Zijn 
hoek is allereerst een overzichts
werk, waarin de voornaamste 
personen en stromingen uit het 
christen-socialisme beschreven 
worden. Het is voorzien van een 
kart voorwoord van Blair, die 
daarin het belang van het christen
socialisme naar voren haalt en zijn 
verworteling daarin als volgt aan
duidt: 'My politics have always 
been based on the belief that indi
viduals best thrive in a strong and 
active community, where rights 
are matched by responsibilities 
and where individuals count most 
when they are able to play a full 
part.' Om daarna de moraalfilo
soof en christen-socialist John 
MacMurray, die hem sterk bei'n
vloedde, te citeren: 'We are what 
we are, in part, because of the 
other.' 

Wilkinson volgt in zijn over
zicht grotendeels de chronologie. 
Hierbij behandelt hij de belang
rijkste stromingen en personen, 
die als een walk van getuigen 
voorbij trekken . Het is goed om 
daarbij twee belangrijke beper-
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kingen in zijn behandeling te on
derkennen. Met uitzondering van 
de beginfase, waarbij de 'Nine
teenth-Century Background' na
drukkelijk aan de orde komt, blijft 
de interactie met het tijdsgebeu
ren op de achtergrond. Voorts 
worden de ideeen en opvattingen 
van de diverse christen-socialisten 
niet systematisch met elkaar ver
geleken en geanalyseerd. Binnen 
die begrenzing geeft Wilkinson 
een in het algemeen helder ge
schreven overzicht. 

Neaentiende-eeuws paternalisme 
Het moderne christen-socialisme 
begon in Engeland in het midden 
van de negentiende eeuw. Hier 
moeten vooral de namen ge
noemd worden van de theoloog 
F. D. Maurice ( 1805-187 2 ), de 
priester-schrijver Charles Kings
ley (1819-1875) en de advocaat 
J.M. Ludlow (1821-1911). Wilk
inson laat zien dat de groep 
rondom Kingsley erg divers was, 
geen eenduidige ideologie had, 
het socialistisch denken maar in 
beperkte mate kende, vooral een 
beweging vanuit de middenklasse 
en gegoede burgerij was en sterk 
paternalistische trekken had: het 
volk moest opgevoed worden. De 
door hen gemaakte tegenstelling 
tussen cooperatie (goed) en com
petitie (slecht) waste simpel. Hun 
blijvende betekenis ligt erin, dat 
zij in een tijd dat christendom en 
socialisme als tegenstelling wer
den gezien uitdrukkelijk de term 
christen-socialisme gebruikten. 
Zij fundeerden dit niet in de klas
senstrijd, maar op de moraal van 
het christendom. Die vormde de 
grondslag voor hun opkomen 
voor lotsverbetering van de wer
kende klasse en de armen. Zij 
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wezen het laisser jaire kapitalisme 
af en pleitten voor alternatieven. 
Zelf waren zij daarbij actief in de 
volksopvoeding ('The Working 
Men's College') en het opzetten 
van cooperaties. Hun inzet is tot 
op de dag van vandaag een bron 
van inspiratie voor christen-soda
listen. 

Labour als doorbraak-beweaina 
De tweede golf van christen
socialisme vanaf de jaren tachtig 
van de negentiende eeuw laat de 
invloed van deze beweging in twee 
richtingen zien: naar de arbeiders
beweging en naar de kerken. Vel en 
die vanaf de jaren negentig betrok
ken waren bij de oprichting en 
verdere ontwikkeling van de La
bour Party, waren meer door de 
bijbel en christen-socialistische 
denkers benvloed dan door Marx: 
zo Keir Hardie, het eerste Labour
parlementslid, zo Arthur Hen
derson, Philip Snowden, Ramsay 
MacDonald en George Lansbury. 
Een onderzoek onder de eerste 29 
parlementsleden, die in 1 906 ge
kozen werden, wees uit dat het 
hoek van John Ruskin ( 1 819-
1 900 ), Unto This Last, hen het 
meest bei:nvloed had. De volgende 
woorden van de dichter, kunste
naar en sociaal hervormer Wil
liam Morris (1834-1896) waren 
een levensmotto voor velen van 
hen en later bijvoorbeeld ook nog 
voor de Britse minister-president 
Clement Attlee, zelf een agnost: 
'Fellowship is heaven, and lack of 
fellowship is hell.' 

De invloed op de Anglicaanse 
kerk blijkt hieruit dat binnen deze 
kerk de belangstelling voor sociale 
vragen en het socialisme in de 
jaren tachtig snel groeide. Op 
haar Lambeth Conference in 1 8 8 8 

beval ze de studie daarvan aan en 
sprak ze haar diepe bezorgdheid 
uit over de excessieve ongelijk· 
heid in de verdeling van de goede
ren van deze wereld. 

Het gevolg van deze ontwikke
lingen is geweest dat de arbeiders
beweging in Groot-Brittannie 
slechts in minderheid een militant 
athei:sme te zien heeft gegeven en 
dat Labour vanaf het begin dus ei
genlijk een doorbraak-beweging 
was. De invloed van het christen
socialisme gold ook de kleinere 
kerken, zoals de methodisten. 
Opvallend is, zoals Wilkinson laat 
zien, dat de Rooms-Katholieke 
Kerk in Engeland tot na de 
Tweede Wereldoorlog groten
deels afwezig was in de discussies 
over de sociale vragen en zich 
overwegend conservatief op
stelde. Kardinaal Manning, die in 
1889 bemiddelde bij de grote 
Londense havenstaking, was een 
van de weinige uitzonderingen. 

Naastenliifde als sociale praktijk 
Van de vele organisaties en perso
nen, die de revue passeren, be
steedt Wilkinson terecht de 
meeste aandacht aan de Christian 
Social Union (cs u) en haar leidslie
den, de geestelijken Henry Scott 
Holland en Charles Gore en van 
de daarop volgende lichting, R.H. 
Tawney en William Temple. De 
cs u ( 1888-1920) was niet offi
cieel socialistisch, ook sociaallibe
ralen en conservatieven waren er 
lid van. Feitelijk vertoonde ze ech
ter vee! overlappingen met het 
christen-socialisme. Zij stelde 
zich tot doe! om de christelijke 
wet van de naastenliefde tot so
dale praktijk te maken en de vraag 
te bestuderen hoe het christen
dom op het sociale en praktische 
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Ieven kon worden toegepast. 
lnteressant is dat zij concreet 
onderzoek deed naar sociale wan
toestanden, bijvoorbeeld in de 
volkshuisvesting. Op basis daarvan 
werden voorstellen voor concrete 
verbeteringen ontwikkeld. Het 
was daarbij vooral Gore die de ge
dachte van een 'living wage'(een 
loon dat een fatsoenlijk bestaan 
mogelijk maakt) ingang deed vin
den. De csu kende drie leidende 
principes: samenwerking hoven 
competitie, prioriteit voor de be
langen van de maatschappij hoven 
die van het individu en de nood
zaak van voortgaande sociale con
trole over het economische Ieven. 

De invloed van de sociaal-histo
ricus Tawney ( ISSo-1962) is 
groot geweest en, zoals Wilkinson 
opmerkt, ook het hedendaagse 
christen-socialisme kan zijn werk 
niet negeren. Bij ons is hij vooral 
bekend door zijn studie over reli
gie en de opkomst van het kapita
Usme. Tawney beklemtoonde de 
noodzaak van een morele basis 
voor politiek en samenleving en 
(in mijn woorden) het voorop 
stellen van de kwaliteit van de sa
menleving. Hij schreef een mees
teriljk pleidooi tegen de acquisitive 
society, waar materiele welvaart 
een doel in zichzelf is geworden. 

Zijn vriend William Temple 
(r881-1944) is de meest invloed
rijke Anglicaanse bisschop op so
ciaal gebied in de twintigste eeuw. 
Ook in de internationale oecu
mene heeft hij een grote invloed 
uitgeoefend. Hij heeft een belang
rijke bijdrage geleverd aan de con
sensus die ten grondslag lag aan de 
Britse 'welfare state'; een term 
die van hem afkomstig was. 
Temple was een reforrrtist, die de 
realiteit verdisconteerde. Hij er-
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kende de betekenis van het motief 
van het eigenbelang en van het 
winststreven: ze hadden hun 
plaats, echter niet de eerste. Type
rend was dat Temple het manu
script van zijn invloedrijkste werk 
Christianiry and Social Order ( 1 941) 
zowel aan Tawney als Keynes voor 
commentaar had voorgelegd en 
dat een herdruk in 1 9 7 6 verscheen 
met een voorwoord van de voor
malige Ieider van de Conservatie
ven Edward Heath. Het was onder 
Thatcher dat deze welfare state
consensus, die, zoals Wilkinson be
klemtoont, niet vrij was van 
paternalisme en een sterke ge
richtheid op de staat, definitief 
beeindigd werd. De erfenis van 
Temple is daarom niet zonder 
meer over te nemen . Dat neemt 
niet weg dat de kritische rappor
ten van de Britse kerken over het 
beleid van Thatcher, met hun 
combinatie van grondig onder
zoek, bewerking van uitkomsten 
van consultaties en doorUchting 
van dit alles aan de hand van mo
rele principes, in deze traditie 
staan. 

Incompetent utopisme 
In zijn verdere behandeling van 
personen laat Wilkinson de diver
siteit van inzichten naar voren 
komen. Het christen-socialisme 
was geen eenheid. Morele inzich
ten Iaten zich irnmers niet eendui
dig uitwerken in een strategie en 
praktische handelingen. Daartus
sen zit nog een heel veld van ana
lyse en afwegingen . Zijn sympa
thie gaat uit naar degenen die het 
praktische politieke handwerk 
verrichtten. Het utopisme en ra
dicalisme van sommige christen
socialisten vertoonde politieke 
onrijpheid en incompetentie en 

hebben daarmee de zaak van het 
christen-socialisme ernstig af
breuk gedaan . Hij herleidt dit 
mede tot het feit dat het christen
socialisme nooit een echte arbei
dersbeweging is geworden, maar 
een middenklassebeweging, veel
al geleid door geestelijken. 

Deze verschillen zijn ook in de 
csu waar te nemen, die zowel 
aanhangers van New Labour kent 
als critici daarvan die erop wijzen 
dat ook New Labour het armoe
devraagstuk niet oplost. Het inge
voerde minimurnloon wordt wel
iswaar als een verbetering gezien, 
maar blijft te laag voor een fat
soenlijk bestaan. Wilkinson 
schrijft: 'Quite a number of Chris
tian Socialists seem so far uncon
vinced by New Labour.' (p. 242) 

Uitvoerig gaat Wilkinson in op 
Blairs opvattingen (pp. 235-243). 
Hij laat uitdrukkelijk zien hoe die 
passen in bepaalde tendensen van 
het christen-socialisme, die al op 
Maurice teruggaan: co-partner
schap in plaats van nationalisering, 
de rol van intermediaire groepen 
en het gezin, rechten en plichten, 
een sterk moralisme. Toen Wil
kinson zijn hoek schreef, was het 
nog te vroeg om het beleid van de 
in 1997 aangetreden Blair te kun
nen beoordelen. Wei signaleerthij 
mijns inziens terecht dat een be
langrijk ingredient van het chris
ten-socialisme bij Blair en New 
Labour in het algemeen weinig 
wordt opgepakt: de kritiek op de 
acquisitive society - het groeimotief 
en de nadruk op particuliere con
sumptie. Een kritiekpunt van 
Wilkinson is voorts dat Blair wan
neer hij spreekt over rechten en 
plichten eenzijdig morele oproe
pen doet aan de armen, maar de 
rijken en machtigen in hun verant-
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woordelijkheden en plichten ten 
opzichte van de samenleving niet 
uitdaagt. 

Aan een grondige evaluatie van 
het christen-socialisme komt 
Wilkinson in zijn korte slothoofd
stuk niet toe, hetgeen het analy
tisch tekort van het hoek nog eens 
laat zien. Wie echter gelnteres
seerd is in de historische achter-
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BOEKEN 

gronden van het hedendaagse 
Britse christen-socialisme, dat een 
come-back beleeft, kan in Wilk
insons hoek veel interessant mate
riaal vinden. 

HERMAN NOORDEGRAAF 

voorzitter van het Trifpunt voor 

Socialisme en LevensbeschouwinB in 

de PvdA 

1. John Smith' lezing 'Reclaiming the 
Ground - Freedom and the Value of 
Society' is opgenomen is opgenomen in 
de bundel Reclaimin9 the Ground. 
Christianity &_Socialism, Landen: Hodder 
& Stoughton, 1993 (citaat p. 133 ). Hij 
werd geredigeerd door de toenmalige 
CSM-voorzitter Chris Byrant en van een 
voorwoord voorzien door Tony Blair. 
2 . Chris Bryant, Possible Dreams. 
A Personal History rif the British Christian 
Socialists, London: Hodder & 
Stoughton, 1996. 
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Waarom worden mensen lid van een politieke partij? Die vraag is op
merkelijk weinig gesteld in het grote geweld van de politicologische 
analyses over moderne partijvorming. We weten inrniddels alles over 
de 'moderne kaderpartij' en de 'catch all partij', maar waarom worden 
mensen eigenlijk lid ? Of actueler: waarom zeggen ze hun lidmaatschap 
op? 

Niet geremd door enige wetenschappelijke kennis van zaken heb ik 
altijd gedacht dat mensen lid worden om mee te praten over en invloed 
uit te oefenen op de politiek. Congressen kopen weliswaar geen straal
jagers, maar ze praten er wel graag over mee en bemvloeden de politici 
die over de koop beslissen. De afdeling Dwingeloo beperkt zich bij 
voorkeur niet tot de Dwingelder gemeentepolitiek, maar voert met 
overtuiging een verhit debat over de AOW. En kan een van 'onze' Ka
merleden zich misschien komen verantwoorden voor het standpunt 
van de fractie? 

Politi eke partijen zijn deelverzamelingen van het nationale politieke 
systeem. Zij bestrijken de volle breedte van het politieke werk, maar 
slechts een dee! van de varieteit aan ideologische uitgangspunten. Bin
nen die ideologische deelverzameling gelden alle mores van het poli
tieke spel: standpuntbepaling door consensusvorming, het georgani
seerd wantrouwen, de aanwijzing van vertegenwoordigers door ver
kiezing en de periodieke verantwoording met correctiemogelijkheid. 
Mensen willen meepraten over de grote politieke issues, als het even 
kan met waarneembaar effect op de volksvertegenwoordigers. De con
tributie van een politieke partij is de prijs voor een plaatsje op de eerste 
rang van de democratie. 

Over dit simpele thema zijn de afgelopen jaren vele rnisverstanden 
gerezen. Zoals, dat mens en wei kunnen meepraten, maar dan vooral op 
basis van 'deskundigheid' en niet met het doe! invloed uit te oefenen. 
Een orgie van kenniscentra en - festivals is het gevolg geweest. En wat 
heeft het opgeleverd, anders dan vervreemding? Of, dat de politieke 
professionals geen belang hebben bij een verantwoordingsplicht in par
tijpolitiek verband. Een vrijer en minder partijpolitiek opereren van de 
volksvertegenwoordigers is het gevolg geweest. En wat heeft dat opge
leverd? Een vlak politiek de bat zonder vee! diepgang en variatie, steeds 
minder maatschappelijke binding van het parlement en een partij als 
'uitzendbureau' voor politici (Tromp). 

Met het vertrek van Marijke van Hees is naar ik hoop aan nog een 
derde misverstand een eind gekomen: dat een partijvoorzitter geen po
liticus moet zijn maar een organisator en procesbegeleider. Inderdaad, 
een partij die geen politieke partij wil zijn, die zijn !eden geen invloed 
wil geven op de plaatselijke en nationale politiek, heeft aan een organi
satie-professional genoeg. Wie de deskundigheden van Hans Andersson 
enjoop van den Ende in zich combineert kan het ver brengen in zo'n 
functie. Maar met partijpolitiek heeft het niets te maken, en met de 
grate politiek nog minder. Partijleden willen meepraten over de aan
schaf van straaljagers. Als dat niet mag stemmen ze met hun voeten. Een 
gehalveerde en gedemoraliseerde partij is het resultaat. 

Als dat de reden is waarom mensen hun lidmaatschap opzeggen, zou 
het dan niet verstandig zijn als de komende partijvoorzitter zich voor 
alles de vraag stelt: waarom worden mensen lid van een politieke partij? 

Opde 
eerste rang 

van de 
democratie 

FRANS LEIJNSE 

Lid redactieraad s &_o 
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GROENLINKS OP HET PLUCHE? 

Toen Paul Rosenmi:iller op 
een morgen uit onrustige 
dromen ontwaakte, ont
dekte hij dat hij in zijn bed 
in Hans van Mierlo was ver
anderd. Dat is allicht beter 
dan wat Kafka's Gregor 
Samsa overkwam die als 
een monsterachtig onge-

GroenLinks 

en de 
onvermijdelijke 
tragiek van het 

bruikbaar als de 'overige 
departementen' aan bod 
komen, en verder sinds 
jaren al weer zeer oninte
ressant. 

regeren Willen deelnemen aan 
een kabinet betekent in de 
eerste plaats dat Groen-
Links een zelfstandige 

dierte wakker werd - maar 
bet treurige lot van Ro
senmoller was dat zijn ooit 
zo aansprekende partij net 
w inwisselbaar was gewor
den als die andere kleine 
partij in het N ederlandse 
poUtieke midden. 

MENNO HURENKAMP 
agenda zou moeten kunnen 
formuleren, die bestaans
recht heeft voorbij de een
voud van het vuren op de 
afgelopen kabinetten Kok. 
Direct daarna komt de 
vraag of de traditioneel als 
doorgeefluik van protest
bewegingen functione
rende partij zich een 

In dit nummer staat de vraag centraal if we in 

Nederland straks een regering krijgen met 
deelname van GroenLinks. Menno Hurenkamp 

verkent de (on)mogelijkheden voor een dergelijk 

scenario. Zijn analyse wordt vervolgens vanuit 
Nederland is een van de GroenLinks, de SP en de PvdA becommentarieerd. 

welllige West-Europese 
Ianden waar de 'groene partij' de afgelopen jaren 
nog geen opwachting heeft gemaakt in de regering. 
Het Ujkt zodoende een kwestie van afwachten voor 
ook Nederland een rood-groene( -paarse) coalitie 
kent. Het is de vraag wie daar mee gediend is. Wat 
brengt meeregeren aan goeds voor het land in het al
gemeen en voor Groen Links in het bijzonder? Heeft 
de partij wei genoeg eigen agenda om het mee
regeren te overleven? Of is er juist sprake van een 
nieuw progressief momentum dat GroenLinks als 
geenander zou weten uit te buiten? 

Het potentieel voor een progressieve regering 
lijkt, nu het parlement gemeten naar zetelaantallen 
voor progressieve partijen langzaam maar onmis
kenbaar linkser en linkser wordt, groter dan ooit. 
Maar de kwestie is of GroenLinks - eenmaal deelne
mend aan een regering ontdaan van de electorale 
gans met de gouden eieren het slechte geweten van 
de PvdA te spelen - genoeg in te brengen heeft om 
daadwerkelijk verschil te maken. Lukt dat niet, dan 
Ugtnaar het zich laat aanzien groot zetelverlies in het 
verschiet. Oat zou op enige termijn zoveel beteke
nen als eindigen als het o 66 van het jaar 2 004 - een 
kleine partij, altijd redelijk, bij formaties altijd 

nieuwe stijl kan aanmeten - voorbij de glorie van het 
verzet tegen atoombommen, maar ook voorbij de 
stijl van de goed geoliede 'lijst Rosenmi:iller'. 

Aan de politici van GroenLinks zal het niet lig
gen. De inzet van Rosenmi:iller en de zijnen is in 
geen enkel opzicht irritant of bij voorbaat ridicuul 
meer - integendeel. 'De kwaliteitsoppositie' in het 
parlement is weliswaar van een wisselende intensi
teit, maar de traditioneel onhaalbare voorstellen 
zijn volkomen verdwenen. Daarvoor in de plaats 
zijn door het c P B doorgerekende beleidsalternatie
ven gekomen. Ten tijde van de invoering van de 
nieuwe vreemdelingenwet, bij het belastingplan 
2oo 1 van Zalm en Vermeend, ten aanzien van de 
medezeggenschap in ondernemingen, lijkt zo
doende de partij bestaansrecht te hebben en zich uit
drukkelijk te manifesteren door vrij consequent 
originele alternatieven aan te dragen. Daar staat te
genover dat bij een aantal andere brandpunten van 
politieke activiteit - onderwijs en zorg - het de af
gelopen jaren angstvallig stil bleef in de fractie. Of 
het geheel genoeg bestuurskracht oplevert om mee 
te kunnen regeren? Of er genoeg ervaren managers 
en wethouders van de juiste kleur in hetland te vin-
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den zijn om een departement (te helpen) sturen? 
Een cynicus zal , met een blik naar de ons omrin
gende landen, zeggen dat dit departij - wat de ove
rige betrokkenen betreft - eerder de regering in zal 
helpen dan er buiten houden. De onervarenheid van 
de Belgische, Franse en Duitse groene ministers -
die zich herhaaldelijk hardop uitspraken voor een 
zeer ambitieus plan om zich daarop publiekelijk te 
moeten laten terugfluiten door een voor deze auto
riteitbevestigende actie dankbare premier - was 
voor de socialisten nogal eens een blessina in disauise. 

Het afhouden van de mogelijkheid mee te rege
ren door voorlieden van GroenLinks (' Alleen bij 
een dubbel zetelaantal', 'de PvdA zal het niet aan
durven' 'alleen als we onsmisbaar zijn ') kan ten
slotte niet anders worden geïnterpreteerd dan als 
traditioneel Haags baltsgedrag, een teken van volko
men rijpheid . Het 'flirten met de macht' dat Groen
Links zo nu en dan propageerde, lijkt een hunkeren 
geworden. De vraag is of die koers niet het risico in
houdt om, door een nieuwe grote verkiezingsover
winning eenmaal in een Nederlandse regering ge
raakt, net zo dicht tegen 'het beleid' aan te gaan zit
ten als de dominante politieke kaste, om uiteindelijk 
- excusez le mot - al kommaneukend in het gulle poli
tieke midden mee ten onder te gaan. 

Niet dat dit drama per direct aanstaande is. De 
GroenLinkse fractiecoördinator Tom van der Lee 
wees onlangs terecht op het consequente doorbre
ken van 'politieke stiltegebieden' door GroenLinks 
- het aansnijden van kwesties die klaarblijkelijk bui
ten het bord van het politieke spelliggen zoals de on
bespreekbaar geachte hypotheekrenteaftrek en de 
vermogensaanwasbelasting. Maar het is de vraag 
hoever buiten het politieke bord deze zaken liggen 
als, om eens iets te noemen, Ad Melkert Wim Kok 
opvolgt als leider van de PvdA en deze besluit zich 
een ' links' profiel aan te meten. Belangrijker is de 
kwestie of juist deze 'stiltegebieden' zich wellenen 
om in regeringstijden herkenbaar GroenLinks-be
leid op te maken. Zijn dat de wezenlijke progres
sieve brandpunten van het begin van de 2 Ie eeuw of 
moeten die elders gezocht worden? Zou meerege
ren op de voorwaarde bijvoorbeeld deze 'stilte
gebieden' uit de wereld te helpen de interessante, 
'andere' partij die GroenLinks wil zijn wel in stand 
houden? 

De 'halfwaardetijd' van de araene aaenda 

Meeregeren is voor de meestal traditionele opposi
tiepartijen niet zonder meer dodelijk, zo blijkt uit de 

buitenlandse ervaringen van de GroenLinkse ver
wanten. In Finland regeren de Groenen sinds I 9 9 s, 
om in I 999 - met winst uit de verkiezingen geko
men! - weer terug te keren in de regering. In Italië 
doen de Groenen sinds I 996 ook mee aan de Olijf
coaliti e. In Frankrijk regeren de Groenen mee met 
(o.a.) de socialisten en de communisten. In Duits
land regeren de Groenen sinds I 9 9 8, in België sinds 
I 999. Tenslotte is in de Europese Commissie in 
Brussel een groene Eurocommissaris actief, de 
Duitse Michaele Schreyer. Steevast bezetten de 
Groenen, hoe voorspelbaar, het ministerie van Mi
lieu. Uit een kleine balans van de modus operandi van 
deze verschillende wegen naar de macht springen 
onze beide buurlanden, België en Duitsland, door 
hun uiteenlopende route, het meest in het oog. 

De ervaring van de Duitse Grünen I Bundnis 90 

laat zien dat het een groot verlies is snel te capitule
ren voor regeringsdeelname . Die Grünen stortten 
zich zonder al te veel voorbereiding in het toen als 
grandioos ervaren avontuur. Weliswaar sloten ze 
metdes Po een regeerakkoord, maar daarin ontbrak 
het ten ene male aan zaken waarvan ze na enige tijd 
het Duitse publiek met zekerheid konden melden 
dat dit groene punten waren. Hindernissen daarbij 
waren te weinig eigen agenda, en te veel sociaal-de
mocratische macht. Met name dat laatste was pro
blematisch. In de woorden van Heribert Prantl 
(commentator van de Südde utsche Zeituna) 'Es gab 
nicht nur Punkte bei derren die Grünen (wie in der 
inneren Sicherkeit und bei der Flüchtlingspolitik) 
auf Granit bissen; es gab viele da bissen sie auf 
Watte.' Na de steun aan het ingrijpen in Kosovo en 
de halfhartige AtomaussstieB (de afspraak om binnen 
3 2 jaar de Duitse kerncentrales te sluiten) ontdek
ten Die Grünen echter dat er niet veel meer over was 
van de tomeloze inzet waarmee ze twee decennia 
oppositie hadden gevoerd in de Duitse politiek. Het 
Belgische Aaalev (Anders gaan leven - de Vlaamse 
broer van GroenLinks) en Ecolo (Ecologistes confe
deres pour l' organisation de Luttes Originals - de 
Waalse variant) liepen minder onvoorbereid het 
strijdperk in . Ze zorgden ervoor dat ze, in de woor
den van partijsecretaris Jos Geysels 'veel tijd inves
teerden in een inhoudelijke herijking van het eigen 
project . .. een leerrijke ervaring ... al was het maar 
om te beseffen dat groene partijen er niet zijn om 
mensen het goede leven op te dringen maar om het 
goed leefbare na te streven'. Die herijking leidde tot 
een duidelijke behoefte 'punten te pakken ', al rege
rende te scoren op een paar dossiers, een groene tint 
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te geven aan het regeerakkoord. Meest aanspre
kende voorbeelden van Aaalev's initiatieven zijn 
vermoedelijk het begin van de 'regularisering' van 
illegalen door het invoeren van de zogenaamde 
'snel-Belgwet' en de aanpak van de opschoning van 
de sinds de dioxinecrisis in opspraak geraakte voed
selindustrie. Aaalev en Ecolo lijken een groen re
alisme ontwikkeld te hebben, (waarschijnlijk met 
het lot van Die Griinen in het achterhoofd), een uit
voerbare politiek, net wat linkser dan de socialisten, 
gericht op ecologische modernisering waar moge
lijk, maar nergens confronterend. De vraag is wat 
het bestaansrecht van dat groen realisme precies is. 
'De ruimte die groene partijen hebben in West
Europa is aan het krimpen. Er is deHnitief gewonnen 
terrein, maar daar is men op vastgepind. Links in 
economische kwesties, libertair in sociale en cultu
rele kwesties,' concludeerde de Amerikaans-Duitse 
politicoloog Herbert Kitschelt eerder dit jaar. De 
onmiskenbare tragiek die schuilt in het ontluiken 
van de groene Reaierunaifahiakeit lijkt hem gelijk te 
geven. In de sfeer van de ecologische politiek vol
trekt zich langzamerhand een dodelijke aanpassing. 
Door heel Europa ervaren de groenen aan den lijve 
hoe het is 'groene politiek' te realiseren - een rand
gang langs de groene milieurninisters toont een Wer
deaang van het 2 oe eeuws idealisme in optima forma. 
Tekenend is de uitspraak van de Duitse federale 
Umweltrninister Jiirgen Trittin. Deze ooit gevierde 
partijvoorzitter wordt nu, na ongelukkige uitspra
ken over de afschaffing van het Ieger en het maar half 
geslaagde halt aan de kernenergie, gehoond als 
brokkenpiloot. Hij slaat de Duitse spijker op zijn 
kop. 'Het is weliswaar gelukt de regering K6hl weg 
tekrijgen, maar voor een beweging die uit verzet is 
geboren, is het lastig vorm te geven aan een ge
meenschappelijke regering. We worden geconfron
teerd met nieuwe problemen die ons dwingen de 
eigen koers om te buigen en te vernieuwen.' De uit
eindelijk toch bereikte Atomkonsens gold voor zijn 
achterban nauwelijks als een overwinning. 

In Belgie groeit voor het eerst sinds jaren het we
gennet weer, zo moest minister van volksgezond
heid en milieuzaken Marga Aelvoet schoorvoetend 
bekennen. Weliswaar als gevolg van noodzakelijke, 
onder vorige regeringen lange tijd uitgestelde her
stelwerkzaamheden, maar het beeld bleef bestaan. 
Tekenend is ook de uitspraak van de Duitse Euro
commissaris Michele Schreyer, die de begroting van 
de Europese Unie beheert: 'If you ask me wheilier I 
will do all I can to block spending on atomic energy 

in theE u, I can only say that there are binding deci
sions I have to stick to.' De situatie in Frankrijk laat 
overigens zien hoe mager feitelijk de gemeenschap
pelijke agenda van de groene partijen is - daar zijn 
de meeregerende Les Verts niet trots op het sluiten 
van de kerncentrales, maar op het feit dat het 
gesprek over de voors en tegens van kernenergie 
'serieus genomen wordt' 

De halfwaardetijd van de traditionele 'groene' 
agenda blijkt kort. Aan het beperken van giftige uit
stoot, het bewerken van dalend autogebruik en het 
stimuleren van zonne-energie wordt gewerkt. Niet 
alleen door groene politici, ook door socialisten, en 
rnisschien morrend, ook door liberalen . Wat echter 
belangrijker is: met name door vele tientallen 
ambtelijke diensten die trouw kengetallen, groei
en krimpcijfers aan het publiek voorleggen. Het 
ecologisch vraagstuk lijkt gedepolitiseerd geraakt, 
een zaak van beheer en bestuur. Zie bijvoorbeeld 
ook de coalities die een radicale organisatie als 
Greenpeace zoekt met de grote industrie. Dat va
rieert van het aanschaffen van aandelenpakketten 
om inspraak af te dwingen tot het gezamenlijk 
schone producten ontwikkelen. Het grote protest is 
weg. De schone techniek groeit, zij het te langzaam, 
achter de voortschrijdende vervuiling aan. Daarmee 
lijkt - tot zich een energiecrisis aandient? - zo'n 
beetje iedereen tevree. Paul Rosenmoller wil, door 
milieuspecialisten gevraagd naar zijn ecologische 
prioriteiten, in een mogelijke regering een trend
breuk in het co 2 -beleid bewerkstelligen en forse 
grenzen stellen aan rnilieubelastende sectoren. 
Speak srjtly and cany a areen stick. Dat zijn geen zorge
lijke verlangens voor premier Kok of premier Zalm, 
en de politieke verbeeldingskracht van het streven 
naar zelfbeperking, van de noodzaak industrieen en 
mensen een halt toe te roepen is in deze aanpassings
bereidheid opgelost. Typerend is ook bijvoorbeeld 
de resister if deeds die Vander Lee gaf van de kwali
teitsoppositie tegen 'Paars' - een rijke lijst van 
daden waarin het ecologisch vraagstuk inderdaad 
niet opdook. 

Een soortgelijke ontwikkeling is al eerder opge
treden bij defensievraagstukken. Nu is gebleken dat 
een Ieger als zodanig niet meer zorgt voor moord en 
doodslag, maar in de nieuwe wereldorde met name 
daar ingezet wordt, waar mensen lijden. Terugkij
kend in de tijd zal de Kosovo-oorlog vermoedelijk 
de lakmoesproef blijken te zijn geweest voor de 
politieke relevantie van de kleinlinkse partijen op 
de langere termijn. Betekent het delen in de 'poli-
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tiek van de goede bedoelingen' (Achterhuis) een 
comins if ase van groen, dat zich defmitief een 
nieuwe, tot compromis bereide koers aanmeet? Of 
betekent deze oorlogszuchtigheid voor de goede 
zaak een dusdanige versmalling van de kleinlinkse 
agenda dat het een eerste stap naar het einde zal blij
ken te zijn? 

Als de c D u in Duitsland in de regering had geze
ten was, los van de vraag of het hele ingrijpen dan 
iiberhaupt had plaatsgevonden, ons buurland over
spoeld geraakt door uitzinnig protest. Dat bleef nu 
beperkt tot de congreszaal van Die Griinen - waar
mee de partij van het traditionele antimilitarisme 
een belangrijk wapen uit hand en geslagen werd. De 
discussie die volgt op de erkenning van het 'militair 
humanisme' gaat over de aard van zo 'n Ieger- onder 
Amerikaans, Europees of v N -commando - en neigt, 
in het perspectief van het pacifistisch verleden van 
GroenLinks, andermaal naar het instrumentele. 

In Duitsland leidde deze ontwikkeling inmiddels 
tot de herhaaldelijk gestelde vraag Sterben die Griinen? 
en vraagt men zich af of de pa,rtij niet hoofdzakelijk 
een generatieproject was, een voertuig dat met de 
depolitisering van de hans ups van de 6 8 'ers uitgere
den is, zo niet afgeschreven. lnderdaad, zoals o66 
een kind van de anti-verzuilingstijd is, zo kan de 
groene politieke beweging bij blijvende onacht
zaamheid een kind van de doem van de jaren tachtig 
blijken; te groot om te verdwijnen, te klein om 
daadwerkelijk een rol van betekenis te spelen. 'Ik 
wou goed luisteren naar mijn tijd en daar altijd van 
maken,' dichtte Herman de Coninck niet lang voor 
zijn dood. Misschien moet de groene politiek nog 
eens goed luisteren naar deze tijd, omdat hun poli
tiek niet voor altijd is. 

De hinderlijke jlei.i.biliteit van de PvdA 
De doorlopende verkiezingswinsten die Groen
Links, anders dan Die Griinen, de afgelopen jaren op 
lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau 
boekt, maken duidelijk dat de partij in ieder geval 
bepaald niet op uitsterven staat . Of deze electoraal 
riante positie geheel op eigen kracht is verworven 
staat te bezien. Waar in Duitsland een vermoeidheid 
jegens Helmut Kohl optrad die Die Griinen een zet 
gaf, en in Belgie de gifschandalen rond onder andere 
de dioxinekip Asalev veel wind in de rug gaven, weet 
GroenLinks natuurlijk zeer goed te profiteren van 
de thans relatief sterk marktgeorienteerde PvdA. 

De ideologische flexibiliteit van de PvdA, die 
hen de afgelopen jaren dicht genoeg bij de vv D 

bracht om acht jaar harmonieus te regeren, zou voor 
GroenLinksers die uit regeren gaan een grote bran 
van zorg moeten zijn. De afgelopen tien jaar werd 
waar nodig het gedachtegoed van het neoliberalisme 
overgenomen. Oat uitte zich in een afnemende be· 
hoefte om via overheidsoptreden haar ideal en in bij· 
voorbeeld de sociale zekerheid te verwezenlijken, 
maar daarentegen in toenemende mate te vertrou· 
wen op eigen verantwoordelijkheid van burgers en 
marktgericht denken. Oppositie tegen de decon· 
structie van de verzorgingsstaat en privatisering van 
veel overheidsdiensten gaf GroenLinks al snel een 
aangenaam profiel. Er is niets dat bewijst dat deze 
opstelling van de sociaal-democraten blijvend is. In 
het aangezicht van de nu veranderende tijden zal 
men niet aarzelen zich andermaal strategisch te po· 
sitioneren en dat betekent in dit geval naar een tradi· 
tioneellinksere positie opschuiven. Het aanwezige 
risico van het strand en van de herorientatie gestuurd 
door het 'Derde Weg'- denken maakt dit nog aanne· 
melijker. Zo'n PvdA zal makkelijk en voor de kie· 
zers onzichtbaar die thema's van hun kleine linkse 
broer in beslag nemen die ze waardevol acht -
'Groentjes pesten' heet dat reeds in Belgie. 

De terugkeer van de sociaal-democraten op 
voorheen groen en kleinlinks terre in, is geen kwes· 
tie van ook eens een milieumaatregel afkondigen, 
maar een structurele ontwikkeling. In reactie op de 
constatering dat ook fmanciele markten zich van cri· 
sis naar crisis bewegen steekt een nieuw keynesia· 
nisme de kop op. Er lijkt een nieuw tijdperk van re· 
gelgeving en sturing te dagen - gericht op controle 
van internationale fmanciele markten, op zelfstan· 
dige bestuursorganen, op non gouvernementele 
organisaties . Het is een beweging waar de sociaal· 
democratie nog altijd voor is toegerust om die dank· 
baar en effectief te omarmen. Voor klein links als 
traditioneel voorvechter van controle op de macht, 
en zeker op de financiele machten, kan deze op· 
leving van regelzucht een wezenlijk terreinverlies 
betekenen. In het gemak waarmee de sociaal-demo· 
cratische partijen in onze buurlanden de 'groene' 
thema's overnemen, wordt ook het gevaar duidelijk 
als 'buitenvleugel van de PvdA' te functioneren. Dit 
is het risico voor GroenLinks waar Jos van der Lans 
al eerder op wees. 'Rechtvaardiger, duurzamer en 
socialer: kwaliteitsoppositie ( ... ) is in de praktijk 
toch vooral de PvdA een spiegel voorhouden. 
GroenLinks als sociaal- en milieugeweten van een te 
compromisgezinde, te hecht aan het regerings· 
pluche vastgebakken PvdA: dat is het politieke pro· 
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fiel van GroenLinks, zoals dat met name wordt uit
gedragen door de Tweede Kan1erfractie.' 

In een regering is zo'n opstelling dodelijk. Welis
waar zal blijken dat de nieuwe politieke elite van 
Groen Links behoorlijk weet te besturen. Maar in de 
schaduw van de routineuze bewindsmachine die de 
PvdA inmiddels is, zal voor hen weinig ruimte wor
den geboden om op eigen gezag verbeterde wetten 
voor deeltijdwerk, kinderopvang, WAo-herziening 
en vermogensaanwasbelastingen te realiseren . 
Daarbij hoeft men maar het wss jaarboek Heden
daaas kapitalisme naast de inspanningen van iemand 
als de bewindsman Will em Vermeend te leggen, om 
te zien dat de PvdA ook nu een breed spectrum aan 
interpretaties van hedendaags socialisme weet op te 
houden, zonder daar klaarblijkelijk electoraal veel 
last van te hebben. In dat Iicht zijn vermoedelijk ook 
de econornische tegenstellingen die resteren - 2 1 e 
eeuwse verdelingsvraagstukken zoals die tussen im
porterende industrie van een land en de exporte
rende industrie daarvan, tussen goedverdienende 
kenniswerkers en hun onderbetaalde dienstverle
ners - in een progressieve regering hoofdzakelijk 
het terrein voor de wend bare sociaal-democraten. 

Mogelijk schuilt voor somrnigen, ondanks het ri
sico van een verloren aangezicht, de winst van het 
meeregeren er in dat met Groen Links naast zich, de 
PvdA enigszins naar 'links' wordt getrokken. Daar
mee kan hopelijk op de een of andere wijze de groei
ende scheve inkomensverdeling in Nederland ge
keerd worden. De bijna onvermijdelijke krimp van 
GroenLinks die daarop zou volgen wordt vanwege 
de goede zaak geaccepteerd. Oat zou een regerings
deelname zijn, gegrondvest op een morele plicht 
voor de politici van GroenLinks zo mogelijk het ex
periment aan te gaan, omdat hetland ze nodig zou 
hebben . Daar is iets voor te zeggen - we worden in
derdaad geteisterd door een generatie politici die, 
om Multatuli te parafraseren 'wegens gebrek aan 
zwaartekracht op is gestegen', die zich massaal richt 
op bet welbehagen en de onzekerheden van de auto
mobilist onderweg naar zijn vakantiebestemming. 
Echter, om een eind aan deze AN w B-isering van Ne
derland te maken is vermoedelijk iets anders nodig 
dan nog eens een partij met een uitgewogen mening 
over de aflossing van de staatsschuld. 

Mee regeren en je will en blijven onderscheiden, 
zou voor GroenLinks betekenen dat de vraag gesteld 
moet worden of nieuwe vraagstukken opgeworpen 
kunnen worden. Thema's die de ooit zo bindende en 
wervende kracht van het 'nee', tegen kernenergie 

en de Koude Oorlogspolitiek, tegen de ooit zo sim
pele rassen- en sexediscriminatie, tegen de afbouw 
van de verzorgingsstaat kunnen vervangen . Duits
land en onze andere buurlanden Iaten duidelijk zien 
dat de huidige agenda van de groene partijen daartoe 
ternauwernood toereikend is. Electoraal oogsten op 
de vuilnisbelt van de sociaal-democratie moet zo
doende, wil van vruchtbare regeringsdeelname 
sprake zijn, ruirnhartig aan de s P kunnen worden 
overgelaten. 

Hoe nu, kameraden? 
Als milieu en inkom en niet voldoende zijn, wat dan? 
Overleven als partij, zonder uit de aard van de zaak 
in de oppositie te willen zitten, vergt hoogstwaar
schijnlijk een nieuwe politieke agenda, op terreinen 
waar de traditionele politiek nu te veellaat liggen. 
Deze blijft hardnekkig langs sociaal-economische 
lijnen georganiseerd. Maar het gaat er voor een 
progressieve partij nu om te kapitaliseren op een po
litiek ongeprononceerde, maar voelbare aanwezige 
maatschappelijke tegendruk. Daarbij ingaand tegen 
een in uiteenlopende opzichten gewelddadige mas
sacultuur, getoonzet door varianten van a! dan niet 
'culturele', 'elektronische', 'oude' en 'nieuwe' on
dernemers, die door zijn alomtegenwoordigheid en 
schijnbare succes een aantal wezenlijke onzekerhe
den van mensen en gemeenschappen van mensen 
onder de mat veegt. 

Meest typerend voor de combinatie van het besef 
van urgentie en de gelijktijdige ongewisheid die dit 
tijdsbestek kenmerken was rnisschien wei de 'Anti
Seattle' -beweging. Het gaat hier om een machtige 
groep mensen die, door het internet bijeenbracht, 
in staat bleek de Wereldhandelsorganisatie behoor
lijk dwars te zitten . In hun verschillende uitingen 
van verzet tegen kinderarbeid, grootscheepse spe
culatie, natuurverwoesting, genetische manipulatie 
van voedsel en globalisering in het algemeen school 
een grote, maar ongerichte kracht. De gedachte dat 
deze beweging, die zich inmiddels met enige regel
maat richt tegen de Wereldbank, het lnternationaal 
Monetair Fonds en de WTO, vanwege zijn chaos 
eigenlijk ook weinig te betekenen had, werd door de 
bekritiseerde instanties dankbaar verkondigd . De 
Amerikaanse journaliste Naomi Klein wees er ech
ter op dat deze beweging niet 'unfocused' is zoals 
critici stelden, maar dat de protestbeweging georga
niseerd is als het internet waaruit ze ontsproten was; 
organisch, gedecentraliseerd, vol nevenverbanden 
maar zonder hierarchie. Onontkenbaar was echter 
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dat bij gebrek aan een gemeenschappelijke agenda 
de grote groep bij voortduring uiteenviel zodra een 
beslissing genomen moest worden die verder 
strekte dan het uitspreken van een 'tegen ' ofhet for
muleren van een negatief antwoord op veelal niet 
door politici maar door professionals van bijvoor
beeld banken of onderzoekscentra gerealiseerde fei
ten. Daaruit bleek de zwakte van de postrnoderne 
politiek in optima forma, waarin het door een be
stuurskundige als Paul Frissen veelbezongen cen
trumloze publieke domein ten onder gaat aan zijn 
eigen zogenaamde kracht: een gebrek aan cohesie. In 
de Anti-Seattle beweging ontvouwen zich vee! van 
de menselijke zorgen van de nieuwe eeuw. De veel
heid aan protest en het gelijktijdig ontbreken van 
een gemeenschappelijke agenda laten zien waar de 
progressieve politiek node gemist wordt. 

Om weer terug te gaan naar N ederlands grondge
bied: dit achterstallig onderhoud van het internatio
nale publieke domein staat feitelijk model voor het 
terrein waarop de Paarse kabinetten zo weinig reali
seerden. Het enthousiaste terugtrekken van elk pu
bliek initiatief zodra zich een particulier investeerder 
aandient, het stellen van werk hoven Ieven, een ver
hardende verzorgingsstaat in antwoord op klaarblij
kelijk onoplosbare arbeidsongeschikheid, en het aan
jagen van de ongebreidelde consumptiedrift door 
consequente lastenverlichtingen ontneemt (onder 
andere) steeds meer fundament voor het tegemoet 
treden van de hierboven beschreven zorg. Zo lijken de 
onzekerheden (mijn generatie moet eigenlijk schrij
ven: uitdagingen) van het begin van de 2 I e eeuw 
hoeveel mensen kloppen er straks aan de Europese 
poorten; wat doen we met die mensen die ook met 
vijf computers in hun buurt niet aan het werk komen; 
in welke richting sturen we alle medische kennis die 
we opdoen - onder de mat geveegd te worden. 

Het antwoord ter rechterzijde lijkt zich langza
merhand aan te dienen. Het conservatieve kamp na
dert de uitputting van de lang en vruchtbaar gehan
teerde thema's marktwerking en liberalisering. De 
hier te Iande toenemende aarzeling met betrekking 
tot privatisering van overheidsdiensten is een duide
lijk voorbeeld van de metaalmoeheid van de ooit 
door de /ron Lady gelanceerde agenda van privatise
ring, deregulering en liberalisering. Achter dit weg
ebbend momentum van de markt schuilt een zorge
lijke consequentie. Vroeg oflaat zal ter rechterzijde 
een beroep op 'voor iedereen herkenbare waarden' 
(weer) de boventoon gaan voeren. Hoe makkelijk 
die zich laten kapitaliseren, en hoe gevaarlijk die 

zijn, moge blijken uit der Fall Osterreich en ook het 
Vlaams Blok. Het antwoord van rechts op het con· 
trast tussen toenemende groei en welvaart en afne. 
mende kwaliteit van Ieven in bepaalde wijken en op 
bepaalde scholen, op de aanwassende druk op onze 
(Europese) grenzen zal vermoedelijk niet mals zijn. 
Men wordt bijna noodzakelijk terug de geschiedenis 
ingedrongen. 'Rechts' rest de komende jaren weinig 
anders dan het compenseren van de kilte van de 
markt door te hameren op natie en moraal in een tijd 
van mondialisering en Europeanisering - een heil
loze, maar electoraal interessante weg. 

Traniformatie van de partij 

Een goed antwoord, een progressief politiek pro
gramma dat ook dicht naast de PvdA standhoudt, 
vergt waarschijnlijk een transformatie van stijl en in
houd. Voor een optimistisch waarnemer tekenen 
zich bij GroenLinks op het lokale niveau de eerste 
ontwikkelingen al af. Daar ondergaat GroenLinks in 
ieder geval een onmiskenbare ontwikkeling van een 
oppositiepartij naar een bestuurderspartij, zo be
schrijft Jelle van der Meer in de kleine studie Het 
pluche. GroenLinks lokaal aan de macht. Waar dat pro
ces precies eindigt lijkt volstrekt onbekend, maar in 
.) 3 gemeenten wordt meebestuurd door 6 I wethou
ders, niet altijd foutloos. In ieder geval heeft de 
doorlopende confrontatie tussen de harde realiteit 
van het besturen en het concessieloze activisme de 
afgelopen tien jaar voor een disciplinering (en ver
trek) van de activist in de lokale politiek gezorgd. 
'Groenlinks evolueert naar een organisatie waar de 
politici centraal staan, met daaromheen een team 
van medewerkers . Van een democratische vereni
ging naar een professioneel politiek bedrijf', con
cludeert VanderMeer. De partij bestuurt veelal met 
onder andere de vvo, in vier van de vijf door Van 
der Meer onderzochte gemeenten, en in drie van die 
gevallen in een 'paarse' coalitie in de plaats van D66. 
'Is dat een voorteken?', vraagt hij zich af. Terzijde 
constateert Van der Meer dat de 'groene' invloed 
van deze lokale bestuurders klein blijft - hun aanwe
zigheid leidt met name tot fietspaden en wat ex
traatjes voor de armen. De aantrekkingskracht van 
de GroenLinkse bestuurders lijkt niet zozeer in hun 
politieke programma te schuilen, maar, en dat on
derstreept het betoog van de halfwaardetijd van de 
groene agenda, in hun relatief goede communicatie 
met de kiezers. 

Ongetwijfeld werkt die ervaring op lokaal ni
veau louterend, en helpt dit GroenLinks in harrno-
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nie van de geur van Umweltscbutz en het pacifisme af. 
Op de achtergrond speelt echter het gevaar dat men 
op basis van de Iokale successen voorgaat met het 
uitdragen van een groen realisme, waarmee het 
o66-scenario (dat Rosenmoller binnenkort wakker 
wordt als Van Mierlo) snel dichterbij komt. Terwijl 
voor de progressieve politiek die als vanzelfsprekend 
wil redeneren vanuit grote ambities, zich a! enige 
tijd andere, vooralsnog ongepolitiseerde domeinen 
aandienen. Die tekenen zich af in zich unieke, 
nieuwe en tot de verbeelding sprekende dilemma's, 
die recentelijk nog tot het terrein van de science 
fiction en/ofhet orthodoxe marxisme werden gere
kend - toenemende arbeidsmigratie bij gelijkblij
vende werkloosheid, een snelle commercialisering 
van de maatschappij bij een afnemende grondslag 
voor onderlinge solidariteit, blijvend dalende poli
tieke belangstelling bij een toenemende noodzaak 
tot democratisering, een groeiende voorsprong van 
de wetenschap op de politiek inzake verstrekkende 
kwesties van Ieven en dood. Dat zinvol benoemen 
vraagt van een partij als GroenLinks alleen om een 
groot 'probleemscheppend vermogen', en een 
sterke behoefte om buiten de de Haagse departe
mentale agenda om te opereren . 

Zoals onder andere de mondiale protestbewe
ging tegen de wereldhandelsakkoorden laat zien, 
maar ook de groeiende twijfel van de Nederlander 
of zo langzamerhand door de toenemende informa
tisering zijn priv_acy niet in gevaar komt, is in alle 
opzichten behoefte aan een werelds, buiten een 
religieuze orde gedefinieerd verdwijnpunt van 
maatschappelijke en persoonlijke twijfel een poli
tieke partij die het normatieve debat opzoekt en 
entameert, die defmieert in wat voor samenleving 
we willen wonen, en daarvoor niet noodzakelijk 
de inkomensverhoudingen als eerste uitgangspunt 
neemt. 

Het is het terrein waar de inmiddels langzaam 
verbreid rakende notie van regeren door achteruit
zien en rekenschap achteraf geven, weinig betekenis 
lijkt te hebben. Deze politieke werkwijze blijkt bij
voorbeeld uit de operatie 'Van beleidsbegroting 
tot beleidsverantwoording', waardoor de Tweede 
Kamer sinds kort niet aileen 's lands begroting vast
stelt, maar ook nagaat wat nadien met de middelen 
gebeurt. Daarin openbaart zich, bij het teloorgaan 
van de ambitie politiek te maken met grote verhalen 
over de toekomst, het toenemende gewicht van con
trole achteraf voor het handhaven van de kwaliteit 
van de democratie. Deze heilzame maar strikt geno-

men bureaucratische manier van opereren lijkt wei
rug ruimte tot enige kwalitatieve verbetering van het 
bestaan te bieden. 

Ook zonder grote verhalen zijn grote ambities 
mogelijk, al was het maar de ambitie om als politicus 
ook in deze voor de politiek schijnbaar zo sombere 
tijden je bestaansrecht te onderstrepen. De mo
derne twijfel biedt daarvoor voldoende aanleiding. 
Jos van der Lans verwoordde een eerste aanzet tot 
zo'n 'postmaterialistische agenda' als volgt: 'Het 
gaat om zaken waar mensen zich zorgen om maken; 
onzekerheden op het terrein van de opvoeding, aar
zelingen over de seksualisering van de cultuur, zor
gen over geweld en open bare ruimte, discussies over 
normen en waarden, om maar willekeurig wat 
zijstraten te noemen.' De derde-wegideoloog An
thony Giddens spreekt in dit verband over 'life poli
tics', voorbij de emanciperende politiek van links. 
'Life politics is about how we should respond to a 
world in which tradition and custom are losing their 
hold over our lives and where science and techno
logy have altered much of what used to be nature. 
These transformations nearly all raise value or ethi
cal questions, but not only to do with social justice.' 
Dat de Derde Weg hier vervolgens niet verder komt 
dan een neo-conservatisme dat het herstel van per
soonlijke zekerheden toch vooral in de traditionele, 
familiale sfeer zoekt, maakt de braakliggende poli
tieke ruimte aileen maar groter. 

Hoezeer GroenLinks hier nog een wereld te win
nen heeft kan bijvoorbeeld het debat rond Paul 
Scheffers 'multicultureel drama' onderstrepen. De 
ongeremdheid waarmee het debat gevoerd werd, 
geeft enerzijds aan dat juist op dit terrein van identi
teit en cultuur politiek gezien een wereld te winnen 
is. (Waarbij de vraag wat het 'drama' en 'multicul
tuur' met elkaar te maken hebben overigens een 
kwestie op zich is.) Anderzijds Iaat de trage start en 
de tamme bijdrage van GroenLinks aan dit debat 
zien, dat de meest multiculturele partij van Neder
land klaarblijkelijk schrok van dit gesprek buiten de 
sociaal-economische driehoek. 

De politiek van het verhoogde bewustzijn 
De inzet is een politiek project, om wederzijdse af
hankelijkheid en onderlinge verbondenheid van 
mensen op nieuwe manieren inzichtelijk te maken. 
Het vergt dat Groen Links nu eens de eerste partij is 
die afstand neemt van de suggestie problem en in hun 
geheel te kunnen overzien, Iaat staan te beheersen. 
Maar immigratie, Europese integratie, decentralise-
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ring van de overheid en eugenetica - om de vroeg 
2 1e eeuwse 'grote kwesties' te noemen - hebben 
meer zaken dan hun oneindige complexiteit ge
meen. Deze processen hebben verstrekkende gevol
gen bij een minimale politisering rondom hun mo
gelijke uitkomsten - een politisering die niet uit
blijft bij gebrek aan conflictstof, maar wegens ach
terstallige inventarisatie van de verschillende belan
gen. Die achterstand inhalen is een missie voor een 
progressieve partij die zowel uit regeren wil gaan als 
wil blijven voortleven. Ter illustratie twee reacties 
op de geruchtrnakende lezing van Peter Sloterdijk 
'Regels voor het mensenpark' in het gelijknamige 
hoek, waarin hij zich afvraagt wat de eugenetica kan 
betekenen voor het 'temmen van de mens', nu het 
humanisme wat hem betreft overduidelijk mislukt 
is. De groene politica en vice-voorzitter. van de 
Bondsdag Antje Volmer ziet het betoog van Sloter
dijk als een dankbare aanloop om zich de vraag te 
gaan stellen 'Hoe verschaf ik mij de mogelijkheid 
hierover te oordelen?' Maar de bio-ethicus Jan Vor
stenbosch wijst op zowel de feitelijk magere inhoud 
van de lezing (Sloterdijk biedt 'geen uitzicht op de 
actoren die kunnen of moeten worden aangespro
ken op ( .. . )de methodes om zichzelf te temmen') 
als op de foutieve suggestie dat hier ook maar iets 
nieuws aan de orde komt. De politica verbaast zich, 
in plaats van zich te realiseren dat alles wat kan ge
beurt, en dat het dus belangrijk is je hardop af te vra
gen wat je wil dat kan. 

Het vullen van dit vacuum betekent in woord en 
vorm nieuwe politiek maken. Maarten Hajers re
cente opdracht voor de bestuurswetenschap lijkt 
hierbij ook een sterke zeggingskracht voor een am
bitieuze politieke partij te hebben: 'We moeten op 
zoek naar ( ... ) nieuwe politieke ruimten waar de 
deliberatie tussen actoren met zeer verschillende 
historische en culturele achtergronden op gang 
wordt gebracht.' 

In de wetenschap dat ook de organisatie van een 
politieke partij hierin een grote rol kan spelen con
centreer ik me tenslotte op enige portefeuilles die, 
in antwoord op de hiervoor geschetste ontwikkelin
gen, zodoende misschien wel interessant zouden 
kunnen zijn voor GroenLinks in een regering. Oat 
zijn niet de traditionele. Migratie, lnwoners en Ver
antwoording dringen zich (onder andere) als rele
vante, te claimen ministeries op. Om met enig gezag 
emancipatoire en verdelende ambities te kunnen 
etaleren over economische, ecologische, culturele 
en technologische modernisering dienen deze ge-

bieden explicieter dan nu geproblematiseerd te 
worden. Oat vraagt om een politiek van het ver
hoogde bewustzijn - een nauwkeurig identificeren 
en bestrijden van nieuwe kwesties en nieuwe vijan
den. Vaak zitten die vijanden niet aan de andere kant 
van de parlementsbanken, maar in de stilte van de 
besluitvorming. 

N eem de minister van Migratie. Rondom het im

migratie- en asielbeleid heerst - ondanks de schijn 
van grote bezigheid - feitelijk stilte. Oat sS mensen 
omkomen in een koelcel, vlakbij ons land, mag vol
gens Wim Kok niet meer gebeuren. Hoe dat niet 
meer mag gebeuren, is echter het feitelijke di
lemma. In de beleidsrichtingen zit op dit moment 
echter weinig schot. Aile bekende organen van de 
asielindustrie brengen de bekende geluiden voort. 
Hetland is vol, of bijna vol. Maar die analyse biedt 
weinig stof om het komende decennium in termen 
van progressieve politiek iets zinvols te betekenen 
voor de grote groepen mensen die zich ergens aan 
een (Europese)grens van Nederland zullen melden. 
De terugtrekkende beweging die de lidstaten van de 
Europese Unie lijken te maken, maakt dat een juist 
op dit terrein zeer gewenste gezamenlijke Europese 
oplossing ver weg lijkt. Taak van de minister van Mi
gratie is dus het hardop zoeken naar een gedeelde 
identiteit; aileen daarbij kan mogelijk een nieuwe 
grondslag voor onderlinge solidariteit gevonden 
worden, waar traditionele bod ems onder de lotsver
bondenheid - natiestaten, taal - een steeds conser
vatiever, uitsluitende lading krijgen. 

Een minister van Inwoners ziet dat het ontstaan 
van zwarte scholen en discriminatie op de arbeids
markt klaarblijkelijk aanhoudende problemen zijn. 
Hier betekent een politiek van het verhoogde be
wustzijn multiculturaliteit tot wasdom Iaten komen 
door een verregaande politisering van migranten
en nieuwkomersbewegingen te stimuleren. Voor 
zover de verdeeldheid onder bijvoorbeeld Neder
landse moslims dat niet verhindert, zou het de taak 
van een progressieve partij moeten zijn de verlei
ding van de snelle en geruisloze opname in eigen ge
lederen van de migrantenvoorhoede te weerstaan. 
Een serieuze bijdrage (die duidelijk maakt hoe hoog 
de nood exact is, en waar die aan te treffen is: op de 
arbeidsmarkt) aan een onverwaten multicultureel 
land lijkt op dit moment eerder te verwachten van 
een op eigen kracht georganiseerde migrantenpartij 
dan van de door oud-Nederlandse overlegcultuur 
omgeven instanties. Het is op het eerste gezicht een 
paradoxale en paternalistische opgave, maar de ho-
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mogene Nederlandse politiek kan vermoedelijk 
zo'n aanjager goed gebruiken. 

Voor een minister van Verantwoording betekent 
de politiek van het verhoogd bewustzijn het in de 
openbaarheid brengen en houden van de ruimte tus
sen burger en staat, het maatschappelijke midden
veld, dat bij het verscheiden van de traditionele 
politiek actiever dan ooit is geworden. Patienten- en 
consumentenorganisties, school- en ziekenhuisdi
recteuren, universiteiten en uitvoeringsorganisaties 
wachten niet het moment van al dan niet interactief 
inspreken af, maar scheppen eigenstandig nieuwe 
politieke realiteiten en werpen zich steeds meer op 
als een ongekozen openbaar bestuur van het land. 
Het toezicht houden op en eerlijk vormgeven van 
markten waartoe de politiek in toenemende mate 
'veroordeeld' is, lijkt om het algemeen belang te 
waarborgen toch nog een aanzienlijke betrokken
heid te vergen, en op zijn minst een helder inzicht in 
de processen die aan de markt ten grondslag liggen. 
De recente mislukte veiling van de u M Ts-frequen
ties, waarbij de Nederlandse overheid klaarblijkelijk 
ettelijke miljarden misliep, maakte zeer duidelijk 
dat 'professionele circuits' en hun onderlinge ge
dragscodes nauwelijks op eigen benen kunnen staan. 
Waar de postmoderne politiek de rechtvaardige 
hand van de professional ontwaart, en deze een Co
lijn-achtig paternalisme toedicht ('de verzekerings
directeur heeft een gedragscode, gaat u maar rustig 
slapen') neemt feitelijk de technocratie de overhand 
en de beslissingen. De voor dit tijdsbestek kenmer
kende onzekerheid onder mensen - over hun pri
vacy, hun gezondheid, of in het geval van de u M Ts
veiling: hun eigen geld - neemt daardoor eerder toe 
dan af. De onmogelijkheid van de overheid om com
plexe processen in de samenleving zelf te sturen, 
hoeft niet te leiden tot een onstuurbaarheid van de 
uitkomsten. Naarmate welvaart en welzijn meer van 
schijnbaar niet-politieke organisaties afhangen lijkt 
het een uitgelezen zaak voor Groen Links daar geen 
vrede mee te hebben. 

Dit is geen beleidsagenda die geduldig kan wor
den afgevinkt, maar een politiek gericht op de maat
schappij en haar noden . De kabinetten Kok 1 en 11 

hebhen nooit een puinhoop van hetland gemaakt, en 
hethuidige GroenLinks toevoegen aan zo ' n constel
latie zou niet substantieel uitmaken. Daar dat wel 
ten koste zou gaan van een van de laatste ambitieuze 
veranderingspartijen die streeft naar het agenderen 
van brandende kwesties zou het een te betreuren 
stap zijn. Oat laat twee wegen open . Of GroenLinks 

gaat bewust niet regeren - de partij blijft zijn rol ver
vullen als linkse voorhoede, als slecht geweten van 
de PvdA. Oat is een wezenlijke, maar voor vee! van 
het thans opkomende kader van GroenLinks ver
moedelijk onbevredigende rol. Of de partij laat niet 
te veel afhangen van het meeregeren, maar pro
beert, bij het verscheiden van de traditionele groene 
agenda, nieuw terrein bloot te leggen waarop onge
geneerd vooruitgangsambities en -verlangens ge
projecteerd kunnen worden. In het laatste geval 
schuilt het risico van een o 66-achtig lot: te verwor
den tot een, door een kleine tijdgeest van de eeuw
wisseling gestuurde, misbare partij van gewetens
volle intellectuelen. Overigens hoeft het niet nood
zakelijk een teleurstelling te zijn wakker te worden 
als een jonge Hans van Mierlo. 

MENNO HURENKAMP 

proarammamaker van De Balie, centrum voor Politiek en 

Cultuur te Amsterdam; redacteur van 'De Hellina ' 
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GROENLJNKS OP HET PLUCHEI 

Het kan niet anders of 
Menno Hurenkamp heeft 
aile vijftien bijeenkomsten 
bezocht die GroenLinks af
gelopen voorjaar heeft ge
organiseerd om met haar 
achterban en met kritische 
volgers van GroenLinks in 
aile rust en openheid te dis-

Paarse stilte

gebieden: of de 
kansen van 
GroenLinks 

verdeeld positief is te noe
men. Nadat in de onderhan
delingen een paar punten 
gemaakt zijn, blijft er 
daarna eigenlijk nog maar 
weinig over. De actiepartij 
blijkt in de praktijk van het 

JOS VAN DER LANS regeren niet een, twee, drie 
een volwassen bestuurspar-

cussieren over regerings-
deelname. Zo ongeveer alles wat Hurenkamp in zijn 
essay aan de orde stelt, is in deze bijeenkomsten ge
opperd, besproken en bediscussieerd. 

Het geeft aan dat men binnen GroenLinks zich 
terdege beseft dat een eventuele regeringsdeelname 
heel andere koek is dan het voeren van kwaliteitsop
positie. Het beeld dat in de media nogal eens wordt 
gesuggereerd en waarin GroenLinks - Paul Ro
senmi:iller voorop - zich aan het warmlopen zou zijn 
voor het regeringspluche, waarbij en passant aile ra
dicaliteit overboard wordt gezet, doet dan ook abso
luut geen recht aan de meningsvorming binnen 
GroenLinks. Bovendien is het erg flauw: elke fre
quente bezoeker van het Binnerihof kan we ten, dat de 
toon waarop Paars door GroenLinks wordt geatta
queerd er de laatste jaren aileen maar feller op is ge
worden. En wie de stortvloed aan alternatieve voor
stellen en beleidsnotities van de GroenLinkse Twee
dekamerfractie bestudeert, kan daarin toch weinig 
zelfbeperking ontdekken met het oog op regerings
deelname. 

En zo hoort het ook. Regeringsdeelname is im
mers geen gunst van de Grote Drie in deN ederlandse 
politiek (hoewel die het graag zo doen voorkomen) 
waar een soort toelatingsexamen voor moet worden 
afgelegd, maar uiteindelijk toch vooral het resultaat 
van de kracht van de eigen argumenten en de waarde
ring die daarvoor bij het electoraat is verworven. En 
eigenlijk is dat ook precies de vraag die Hurenkamp 
stelt als hij wil weten wat nu eigenlijk de agenda van 
GroenLinks is. Een vraag die bovendien aan relevan
tie heeft gewonnen nu blijkt dat de inbreng van mee
regerende Groene partijen in het buitenland niet on-

tij. 
Oat gevaar is ook voor GroenLinks bepaald niet 

denkbeeldig. In feite is de evolutie naar een volwassen 
politieke partij, die zich niet aileen op aile Haagse be
leidsterreinen met een eigen oorspronkelijk geluid 
manifesteert, maar die zich ook goed verankerd weet 
in de wetenschap, in departementen, in de media en 
in allerhande instituties, nog maar een paar jaar echt 
gaande. Waar de oude klassieke politieke partijen 
(vvo, CDA en PvdA) tientallen jaren de tijd genomen 
hebben om zich stevig te verankeren, is er voor een 
relatief nieuwe partij als GroenLinks nog een wereld 
te winnen. De partij telt momenteel - om maar wat 
te noemen - 'al' vijf kleine-gemeenten-burgemees
ters in haar gelederen, en ook het aantal wetenschap
pers van naam dat zich met de partij openlijk heeft ge
lieerd is bepaald niet indrukwekkend, hoewel alles er 
op wijst dat er wat dit laatste betreft een duidelijke 
kentering op hand en is. 

De machtsbasis van GroenLinks is dus nog volop 
in ontwikkeling. Het aantal wethouders dat er meer 
dan een termijn op heeft zitten is nog buitengewoon 
gering. In dat proces van maatschappelijk-politieke 
verankering kan regeringsdeelname wei eens te 
vroeg komen en is het risico aanwezig dat de partij 
eenmaal participerend aan de macht te weinig 'van 
onderuit' wordt gevoed en al snel een zorgelijke stilte 
over zich afroept. 

Aan de andere kant betekent het deelhebben aan 
de politieke macht ook een aanzuigende werking. 
Nog meer mensen vinden het daarom een interes
sante partij, de partij kan meer invloed doen gelden 
op benoemingen en het netto-resultaat kan zijn dat 
daardoor de machtsbasis van de partij weer versterkt 
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wordt. Zo geredeneerd, kun je niet vroeg genoeg 
gaan regeren. 

Het bovenstaande is maar een van de vele voor
beelden van een haken-en-ogen-analyse die binnen 
GroenLinks gemaakt is als het gaat over mogelijke re
geringsdeelname. Natuurlijk als de gelegenheid zich 
voordoet, en de inbreng van GroenLinks kan vol
doende substantie krijgen, dan zal GroenLinks zeker 
van de partij zijn . Daar hoeft niemand over te twij
felen. Een politieke partij die haar woorden niet in 
daden wil omzetten neemt zichzelf immers niet seri
eus. Wat dat betreft zullen mogelijke coalitiepartners 
een op aile terreinen verrassend goed voorbereid 
GroenLinks aan de onderhandelingstafel treffen als 
het ooit zover komt. Tegelijkertijd zullen dat echter 
GroenLinkse politici zijn die zich goed bewust zijn 
van de politieke risico's die aan zo'n operatie kleven. 
Meer dan voor de klassieke machtspartijen geldt voor 
GroenLinks dat regeren een middel is om duidelijke 
doelen te bereiken en geen doe! op zich kan zijn. 

Wat die duidelijke doelen zijn laat zich nu niet 
exact omschrijven. Oat hoort nu eenmaal bij het spel 
van regeringsformaties. Je hoeft echter over weinig 
fantasie te beschikken om te kunnen vermoeden dat 
deelname van GroenLinks aan een regering onmis
kenbaar zal betekenen dat er sprake zal moeten zijn 
een veel uitgesprokener milieubeleid dan dat Paars 
thans realiseert. Zo zijn er meer voorspelbare pun ten 
te verzinnen, waar GroenLinks een trendbreuk met 
Paars zal will en realiseren. 

Daarbij is Hurenkamps bedenking dat Groen
Links te weinig een eigen gezicht heeft en te vee! 
grossiert in ideeen en programmapunten die eigen
lijk sociaal-democratisch zijn, eigenlijk niet zo heel 
erg relevant. Het gaat er immers niet om van wie pro
grammapunten precies zijn, het gaat er dat goede 
ideeen waargemaakt worden . En als GroenLinks een 
functie heeft om die ideeen die de PvdA kennelijk 
even niet goed uitkomen in de politiek in Ieven te 
houden, dan kan ik toch moeilijk inzien wat daaraan 
verkeerd is. 

Daar komt bij dat Hurenkamps achterliggende 
suggestie - GroenLinks zelfbeschikt over een ontoe
reikende eigen agenda - het resultaat is van een op 
zijn minst oppervlakkige analyse van wat zich in 
politiek en cultured opzicht in Nederland afspeelt. 
Een paar jaar geleden heb ik in de Helling een poging 
ondernomen om daar een eerste analyse van te 

I Zie: Jos van der Lans, De Grote 
Sprong Voorwaarts, in: de Hellina, 

maken, die Hurenkamp in zijn essay wat kort door de 
bocht samenvat als een voorstel tot' een postmateria
Ustische agenda' . I 

Wat ik toen duidelljk wilde maken was dat zich in 
Nederland sinds de jaren tachtig een omvattend mo
derniseringsproces voltrekt dat aile niveaus van de sa
menleving doortrekt en waartoe GroenLinks een 
heel specifieke verhouding heeft. Omdat mij hier de 
ruimte ontbreekt om dat nog eens uitvoerig uit de 
doeken te doen, vat ik het in steno samen. De econo
mie is in een paar decennia compleet van kleur ver
schoten en heeft zich ontwikkeld tot een dienstverle
ningseconomie; informatie- en communicatietech
nologie halen de hele samenleving overhoop; stede
lijke samenlevingen zijn qua bevolkingssamenstelling 
fors door elkaar geschud en meer in zijn algemeen
heid geldt dat de Ievens van burgers zich onder totaal 
andere condities voltrekken dan een kwart eeuw ge
leden. 

Deze 'stiekeme revolutie' (de typering is van 
Marcel van Dam) he eft zich voltrokken onder de ide
ologische hoede van het neo-Uberalisme met zijn na
druk op marktwerking, deregulering en anti-eta
tisme. De consequentie daarvan was een agressief 
soort 'economisering van het denken'. Allerlei do
meinen in de samenleving die buiten de strikt 
economische sfeer waren gebleven, werden in rap 
tempo onder het regime van het nieuwe marktden
ken gebracht. De thuiszorg als product, het zieken
huis als ondernemer, het onderwijs als object van 
doelmatigheidsoperaties. Paars heeft zich opgewor
pen tot de technocratische aannemer van dit om
vattende moderniseringsproces, waarin aile ruimte 
werd geboden aan de economie, de markt, de be
drijfsmatigheid, de efficientie en al die andere neu
traal-technocratische toverwoorden uit het Paarse 
managementvocabulaire. 

Het stiltegebied van Paars is echter de culturele 
modernisering. Sterker, het zwijgen daarover wordt 
in toenemende mate gezien als het onvermogen van 
een regeringscoalitie waarin partijen elkaar aileen op 
een technocratisch referentiekader kunnen vinden. 
Over wat mensen aan elkaar hebben, over samenle
vingsvraagstukken, over multiculturaliteit, over om
gangsvormen in het publieke domein, over de kwali
teit van het bestaan, over duurzaamheid, over sociale 
relaties, over publieke betrokkenheid, over de bete
kenis van zorg, over nieuwe vormen van medezeg-

jaargang I I, nr. 4, winter I 996, 
pp. 26-29 . 
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genschap, over andere vormen van verantwoording 
afleggen, over aldie 'immateriele' vragen doet Paars 
er toch doorgaans het zwijgen toe. 

GroenLinks is als partij een moderne woordvoer
der van dit culturele onbehagen. Oat gebeurt niet uit 
christelijke en nostalgische sentimenten, die rol kan 
met een gerust hart worden overgelaten aan het c D A, 

maar dat gebeurt vanuit een moderne levensvisie, 
waarin individuele vrijheid gekoppeld wordt aan so
dale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als 
GroenLinks aan een kabinet deelneemt, zal haar 
agenda zich daardoor ook Iaten bepalen: de dominan
tie van het economische moderniseren zal omgebo
gen moeten worden tot een vorm van cultureel en 
moreel moderniseren. Het behoeft weinig betoog dat 
zo'n kabinet vanaf de eerste letter van het regeerak
koord een andere toon zal aanslaan dan de kabinet
ten-Kok gedaan hebben. 

Een belangrijk onderdeel van zo'n omslag zal ook 
de stijl van politiek bedrijven zijn. Ondanks aile 
mooie beloften heeft Paars geen trendbreuk kunnen 
bewerkstelligen in de politieke cultuur van ons land. 
Bij voorkeur werden de zaken toch bekokstoofd in 
het torentjesoverleg, van dualisme kwam niets te
recht, politiek debatten werden vermeden, open
baarheid geen principe; kortom: business as usual. 
Paars is er niet in geslaagd om de neiging tot beslo
tenheid en achterkamertjespolitiek in het Neder
landse politieke bestuur te doorbreken. Sterker, we 
hoeven aileen maar naar recente gebeurtenissen (af
faire-Van Hees) en rapporten (commissie-Brouwer) 
binnen de PvdA te kijken om te beseffen hoezeer dit 
virus van afzondering en beslotenheid bezit heeft ge
nom en van machtselites van dit land. 

Oat is vanuit een historisch perspectief allemaal 
best te begrijpen. Die traditie stoelt immers op een 
regentenmentaliteit die al vanaf de Republiek haar 
vruchten heeft afgeworpen en sindsdien een wezens
kenmerk is gebleven van ons openbaar bestuur. Oat 
verklaart ook waarom er zo weinig van de politieke 
hervormingsvoorstellen van D66 terecht is geko
men. Het waren geen onschuldige politieke aanpass
ingen; nee, ze raakten aan de fundamenten van het 
bestel en dat is de red en dat de partijen die daar garen 
bij spinnen en de elites die daarbinnen functioneren 
zo weinig genegen waren om die voorstellen ook 
daadwerkelijk door te voeren. Niemand graaft nu 
eenmaal graag zijn eigen graf, en al zeker politici niet. 

Maar de vraag is of deze beslotenheid van de 
macht nog wei van deze tijd is. Het antwoord daarop 
moet uiteraard ontkennend zijn. Gebrek aan transpa-

ran tie past niet in een tijd waarin de politieke macht 
verplaatst is en burgers mondiger zijn dan ooit. 
Daarom zal politieke vernieuwing een essentieel on· 
derdeel moeten zijn van een programma van cultu· 
rele modernisering. Politiek en openbaar bestuur 
moeten zich actief gaan verstaan met de eisen van de 
moderne tijd. Oat wil zeggen: burgers echt serieus 
nemen (zoals politieke partijen hun !eden serieus 
zouden moe ten nemen), verantwoording actief orga
niseren, controle mogelijk maken, openbaarheid als 
principe zien, het debat niet schuwen, de confronta
tie aandurven door de politiek naar de samenleving te 
brengen in plaats van zich er in achterkamertjes over 
te ontfermen. 

Zeker, de tijd dat 'Alles anders moest' is voor 
GroenLinks a! lang voorbij. Maar dat neemt niet weg 
dat er toch wei erg vee) anders moet, als GroenLinks 
mee gaat doen. Wat dat betreft leek het mij bepaald 
geen nachtmerrie dat Paul Rosenmi:iller op een ze
kere dag wakker wordt als Hans van Mierlo. Mits dat 
we! de jonge Van Mierlo is van het beroemde verkie
zingsspotje uit 1966 waarin hij gehuld in een regenjas 
met opgestoken kraag en wandelend langs de Am
sterdamse grachten het Nederlandse volk vertelt 
over de zorgelijke toestand van de Nederlandse poU
tiek. Zo'n spotje, een beetje aangepast aan de mo
derne tijd, met een wat minder modieus decors en 
een wat minder sjofele regenjas, zou Rosenmoller 
anno 2ooo zeker niet misstaan. 

Natuurlijk weten we inrniddels dat van Van Mier
lo's alternatieven bitter weinig terecht gekomen is. 
Maar daarvan weten we ook de oorzaak. D 66 is er 
nooit in geslaagd om de gewenste politieke vernieu
wing te koppelen aan echte inhoudelijke vernieu
wing. Oat risico loopt Groen Links aanmerkelijk min
der. De partij lijdt eerder aan te vee! ideeen, dan aan 
een gebrek daaraan. 

Maar afgezien daarvan: achteraf heeft niemand 
Van Mierlo c.s. ooit verweten dat zij er niet aan had
den moeten beginnen. Daarom geldt ook voor Ro
senmoller en de zijnen natuurlijk: wie niet waagt, wie 
niet wint. Het verschil is aileen dat we inmiddels 3l 

jaar verder zijn en de nalviteit van de jaren zestig 
voorbij . Maar of die kennis vee) zal helpen als de deur 
van de Treveszaal ooit opengaat, valt niet te voorspel
len. Gelukkig maar, want zo blijft politiek toch nog 
een beetje spannend. 

JOS VAN DER LANS 

Cultuurpsycholooa en journalist. Voor GroenLinks is hij lid 
van de Eerste Kamer. Email: vdlans@xs4all.nl 
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GROENLINKS OP HET PLUCHE? 

De ideologische 

Hurenkamp neemt als ver
trekpunt voor zijn essay de 
gedachte dat de kans op een 

veren van 
GroenLinks 

Hurenkamp verwacht 
dat sociaal democraten in 
de toekomst zullen terugprogressieve regering gra-

ter is dan ooit aangezien het 
parlement gemeten naar 
zetelaantallen voor pro-

HARRY VAN BOMMEL 
keren naar een traditioneel 
linksere positie. De voorte
kenen van die ontwikkeling 

gressieve partijen 'onmis-
kenbaar linkser wordt'. Deze op het eerste gezicht 
logische redenering roept bij nader inzien nogal wat 
vragen op. Wordt het parlement bijvoorbeeld wel 
linkser als progressieve partijen meer zetels krijgen 
maar in hun gedachtegoed naar het centrum ver
schuiven? En hoe waarschijnlijk is de vorming van 
een progressieve regering nu de ontrnanteling van 
de verzorgingsstaat bijna is voltooid en de sociaal
democratie de neoliberale agenda heeft overgeno
men? Zetels tellen om zodoende een potentiele 
progressieve meerderheid te construeren is boven
dien zinloos als niet goed naar het soortelijk gewicht 
van de samenstellende del en wordt gekeken en dat 
lijkt bij Hurenkamp het geval. Zijn beschrijving van 
de ideologische flexibiliteit van de PvdA gaat in ze
kere mate inmiddels ook op voor GroenLinks, dat 
op tal van terreinen de ideologische teugels laat vie
ren. Zo kwam er uit die hoek onverwachts steun 
voor meer marktwerking in de geneesmiddelen- en 
hulpmiddelensector, persoonsgebonden budgetten 
in het onderwijs, liberalisering van de kabel en de 
elektriciteitsmarkt en de deconstructie van de pu
blieke omroep. De gewijzigde houding van Groen
Links bij oorlogsdeelname heeft vriend en vijand 
verrast. Anders dan Tom van der Lee in de Volkskrant 
beweerde, sluit GroenLinks nu a! compromissen. 
Niet met een regeringspartner maar met het eigen 
traditionele gedachtegoed. In een 'flirt met de 
macht' haalt GroenLinks de PvdA incidenteel zelfs 
rechts in. Rosenmollers suggestie tijdens de Alge
mene Beschouwingen om in het basisonderwijs vou
chers in te voeren werd door Kok resoluut van de 
hand gewezen. Goed basisonderwijs moet voor ie
dereen in gelijke mate beschikbaar zijn, meende hij 
terecht. 

zijn mij blijkbaar ontgaan. 
Als hij duidt op de krokodillentranen die PvdA-ers 
huilen om de slechte dienstverlening van de verzelf
standigde N s en de geprivatiseerde kabelbedrijven 
dan is dat onterecht. De oplossing wordt vervolgens 
immers gezocht in meer marktwerking in plaats van 
meer regelgeving en de terugkeer naar een nuts
voorziening in gemeenschapshanden. Dat laatste is 
overigens wel gewenst. Dat garandeert een betere 
dienstverlening en een hogere veiligheid. Zo'n 
voorstel zal niet voorkomen in een regeerakkoord 
waar GroenLinks voor tekent. Want ook op het ter
rein van openbaar vervoer is de marktwerking als 
vaststaand feit aanvaard. De fractie van GroenLinks 
is, wellicht meer dan de achterban, opgeschoven in 
de richting van de PvdA. Dat is dus tegengesteld aan 
de ontwikkeling die Hurenkamp verwacht. Groen
Links mag dan van zich hebben Iaten horen op het 
gebied van de hypotheekrente-aftrek en de vermo
gensaanwasbelasting, als deze zaken pas bespreek
baar worden als Ad Melkert besluit zich een 'links 
profiel aan te meten' dan is er geen aanleiding tot op
timisme. 

lntussen maakt GroenLinks zich, in navolging van 
zusterpartijen in het buitenland, op voor het pluche. 
Er is geleerd van de 'fouten' in het buitenland. In de 
plannen van GroenLinks wordt de literprijs van 
brandstof niet, zoals de Duitse Griinen aanvankelijk 
wilden, verhoogd naar vijf gulden en hoeft Schiphol 
niet naar het Franse voorbeeld te rekenen op een on
middellijk verbod op nachtvluchten. Onder de veel
zeggende kop 'Dat wordt een dunne milieupara
graaf' betoogt Rosenmoller: 'Er moet een regeerak
koord zijn, maar niet te dik.' Nu weet ik dat 'te' 
nooit goed is maar zijn waarschuwende woorden in 
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de richting van de milieupeweging, nota bene ge
daan in het ledenblad van Milieudefensie, wekken 
zorgen. Hij voorziet nu al tegenstand uit de milieu
beweging. 'Het is juist een versterking van de positie 
van GroenLinks in een coalitie als de milieubewe
ging op bepaalde momenten de kat de bel aanbindt 
en zegt: dit kan niet door de beugel.' Net als bij de 
Kosovo-oorlog wordt verdeeldheid in de achterban 
uitgelegd als een teken van kracht. De ervaring leert 
bovendien dat bestuurders van GroenLinks in de ge
meenten niet veel milieupunten binnenhalen. Vol
gens Jelle van der Meer in 'Het Pluche' beperkt de 
milieuwinst zich daar vooral tot meer fietspaden. 
Oat is mooi meegenomen maar wat schraal ten op
zichte van de oorspronkelijke voorstellen van die lo
kale politici. Gezien de gevormde coalities - de helft 
is met de vvo-kan datniet verwonderen. Ook lan
delijk wordt de v v o als een mogelijke gegadigde be
schouwd. Over de milieuwinst bij GroenLinkse re
geringsdeelname moeten we geen al te hoge ver
wachtingen hebben. Gevraagd naar de kernpunten 
in het milieuprogramma zegt Rosenmoller: 'Ja, 
eh ... Ik wil daar aileen in globale termen over spre
ken. Je moet uitkijken dat je niet nu al je eigen te
leurstelling inbakt.' Oat groen realisme komt wei 
erg ver voor de verkiezingen. 

GroenLinks moet volgens Hurenkamp het nor
matieve debat opzoeken om te defmieren in wat 
voor samenleving we willen wonen. Daarbij zou de 
inkomensverhouding niet noodzakelijk als eerste 
uitgangspunt moeten worden genomen. Begint de 
partij nu al haar ideologische veren af te schudden? 
Daarmee zou GroenLinks een belangrijk deel van de 
toegevoegde waarde verliezen. De partij zou zo ver
worden tot een partner die er in de regering niet 
echt toe doet. GroenLinks zal in de regering ver
moedelijk vooral zichtbaar worden door de liber
taire standpunten op sociaal en cultureel gebied. 
Zusterpartijen in het buitenland verging het precies 
hetzelfde. In de sfeer van groene politiek constateert 
Hurenkamp 'een dodelijke aanpassing'. Hij maakt 
op geen enkele marrier aannemelijk dat dit in ons 
land niet ook zal gebeuren. Zijn pleidooi voor het 
zoeken naar nieuwe vraagstukken die kunnen wor
den opgeworpen lijkt eerder rekening te houden 
met die aanpassing. Nieuwe thema's zijn dan noodza
kelijk om iiberhaupt zichtbaar te blijven. 

Volgens Hurenkamp kan de afbouw van de verzor
gingsstaat mensen niet meer werven en binden. De 
ontwikkeling die des P de laatste jaren heeft doorge
maakt bewijst echter het tegendeel. Met een voort
durende campagne tegen de tweedeling en de uit· 
verkoop van de beschaving boekt de s P niet aileen 
electoraal succes maar weet zij ook steeds meer 
mensen aan zich te bind en. Als snelst groeiende par
tij werd zein relatiefkorte tijd in ledental de vierde 
partij van het land. Terwijl o 6 6 uit geldgebrek zo 
ongeveer haar wetenschappelijk bureau moet slui
ten en GroenLinks volgens Vander Meer evolueert 
'van een democratische vereniging naar een profes
sioneel politiek bedrijf' houdt de s P financieel de 
eigen broek gemakkelijk op en is ze al jarenlang 'ge
professionaliseerd', echter zonder de inzet van vrij
willigers te marginaliseren. 

Hurenkamp meent dat GroenLinks uit strate
gisch oogpunt het verzet tegen de afbouw van de ver
zorgingsstaat ruirnhartig aan de s P moet overlaten. 
Die partij kan dan 'electoraal oogsten op de vuilnis
belt van de sociaal-democratie'. Bij GroenLinks' 
deelname in coalitieverband met PvdA en een keuze 
uit CDA of vvo zal dat zeker het electorale gevolg 
zijn maar dat moet kennelijk op de koop toe worden 
genomen. Veelzeggend is het feit dat hij vergeet te 
vermelden dat GroenLinks zichzelf volledig mede
plichtig zou moeten maken aan het ophogen van die 
vuilnisbelt. Nog opmerkelijker echter is het dat een 
coalitieverband met deelname van de s P buiten be
schouwing wordt gelaten. Sinds de verkiezingen van 
1 9 9 8 komt het met regelmaat voor dat een toevallige 
meerderheid van PvdA-o66-GroenLinks samen met 
de s P wetsvoorstellen in sociaal opzicht corrigeert. 
In die combinatie zou - zeker na verkiezingswinst 
voor links - vee! meer kunnen worden gedaan dan de 
PvdA een spiegel voorhouden; dan zou er ruimte 
ontstaan voor echte progressieve politiek. De terug· 
keer van de sociaal-democraten naar een traditioneel 
linksere positie zal nooit tot standkomen als Ro
senmoller zich in een volgend kabinet ontpopt tot 
een tweede Hans van Mierlo. Mocht hij ooit met dat 
gevoel wakker worden dan staat het er in sociaal op· 
zicht vermoedelijk niet erg goed voor met ons land. 

HARRY VAN BOMMEL 

Lid van de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij 
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GROENL!NKS OP HET PLUCHE? 

De Paarse 

methode met 
Het is bekend dat ik altijd al 
voorstander ben geweest 
van progressieve samen
werking en coalitievor
ming op progressieve 
grondslag. Lange tijd was 
dat geen haalbare optie. Ik 
denk echter dat de komst 
van Paars heilzaam is ge
weest voor alle partijen, in
clusief GroenLinks. Paars 
heeft iedereen genoodzaakt 
oude, starre politieke ver
houdingen te doorbreken 
en op zoek te gaan naar 
nieuwe vormen. Temidden 
van aile denkbare samen-

meer ideele 
gedrevenheid 

De noodzaak van 

voor was. Zie het nieuwe 
belastingstelsel, waarin alle 
inkomens erop vooruit 
gaan en waarin vele afzon
derlijke partijdoelstellin
gen zijn gerealiseerd. Paars 
is noch een mislukking ge-
worden noch een nieuwe 

een n1euwe eenheidsideologie. Het is 
een werkbare formule 
waarin blijkt te kunnen 
worden samengewerkt, 
pragmatisch en met door-

proaressieve aaenda 
gaans voldoende respect 
voor elkaars standpunten. 

ADRI DUIVESTEIJN Daarmee kan er echter 
ook een andere conclusie 

werkingsvormen schat ik 
dekansen van een coalitie op progressieve grondslag 
groter in dan ooit, juist ook doordat GroenLinks 
meer dan vroeger bereid is tot de verantwoordelijk
heid van het meeregeren. Op sleutelissues, zoals de 
NAVo-inzet in Kosovo en de Nederlandse bijdrage 
aan peacekeepinB tussen Eritrea en Ethiopie, steunt 
Groen Links de Paarse coalitie. Het moet dus moge
lljk zijn ook in de breedte tot samenwerking te 
komen. 

V66r 1994 dacht vooral o66 dat er met een 
paarse coalitie ook een werkelijk paarse ideologie 
zou ontstaan, een ware synthese van sociale en libe
raledoelen. Oat is niet gebeurd. De ideologische en 
culturele verschillen tussen de twee grote paarse co
alitiegenoten zijn niet verdwenen, ze zijn nog helder 
zichtbaar en komen - gelukkig - ook regelmatig aan 
de oppervlakte. PvdA en vvo hebben hun eigen 
identiteit behouden en zijn niet inwisselbaar gewor
den. Wei is het mogelijk gebleken om zaken te doen 
over onderwerpen die voorheen door ideologische 
reflexen volkomen geblokkeerd waren, zonder dat 
dit tot de zouteloze compromissen hoeft te leiden 
die we nog kennen uit de tijd van de oude CDA

hegemonie. Door uitruil van wensen en doelen kan 
iets ontstaan dat voor iedereen beter is dan wat er-

worden getrokken. Name
lijk dat met de vvo geen samenwerking mogelijk is 
op basis van een werkelijk progressief programma. 
Daarvoor is ze te zeer verknocht aan een naar rechts 
overhangende interpretatie van het eigen ideologi
sche gedachtegoed. Met als gevolg dat in de ruil
economie van Paars de uitwerking van echt progres
sieve doelen blijvend onder druk zal staan. Hoe heil
zaam Paars ook is geweest, ik moet er niet aan 
denken dat het politieke Ieven op langere termijn 
duurzaam verschraalt tot 'zaken doen'. De politiek 
zou hierdoor vooral een ideologische leegte gaan 
vertegenwoordigen, terwijl er in de samenleving 
wel degelijk tal van oude en nieuwe vragen spelen 
die beter en effectiever kunnen worden beantwoord 
vanuit een breed gedragen samenhangende visie. 

Vanuit dezelfde samenleving en haar vraagstuk
ken geredeneerd, is er mijns inziens behoefte aan 
een meer ideologische beleidsgrondslag. Zonder dat 
dit leidt tot eenduidige, dwingende, dogmatische 
oplossingen - want dankzij Paars zijn we gaan inzien 
dater ook in de Nederlandse politiek vele wegen zijn 
die naar Rome leiden. Juist in dat kader is de meer 
gouvernementele opstelling van GroenLinks van 
groot belang. Samen met de PvdA kan zich hier een 
begin aftekenen van een progressief alternatief voor 
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Paars, oftewel de Paarse methode gehanteerd met 
meer ideele gedrevenheid. Voor de PvdA en Groen
Links is het nu de opgave te bezien hoe progressieve 
samenwerking stap voor stap dichterbij kan worden 
gebracht. 

Een van de vragen hierbij is of Groen Links klaar 
is voor regeringsdeelname. Menno Hurenkamp 
geeft hiervan een indicatie. De partij is groter en 
sterker, maar in sommige opzichten ook onzekerder 
dan ooit, zo is de indruk die hij wekt. Vroeger had 
GroenLinks (dan wei zijn voorgangers) sterke in
houdelijk-politieke overtuigingen maar weinig kans 
op meeregeren. Nu lijkt dat op z'n kop te zijn gezet . 
Terwijl Hurenkamp goede regeerkansen voor 
GroenLinks ziet, zet hij vraagtekens bij de kracht 
van de eigen strijdpunten: 'Heeft de partij wei ge
noeg eigen agenda om het meeregeren te overle
ven?' 

Ik ben hetmet Hurenkamp eens dat de kracht van 
GroenLinks op dit moment niet prirnair in de inhou
delijke agenda zit. De vertrouwde groene en linkse 
agenda is grondig door elkaar gegooid, zo blijkt uit 
Hurenkamps binnen- en buitenlandse voorbeelden: 
karakteristiek 'groene' onderwerpen zijn door an
dere partijen overgenomen (milieu) of in een voile
dig ander lichtkomen te staan (militaire actie), en de 
partij laat soms opvallend weinig van zich horen in 
debatten over ogenschijnlijk typische GroenLinks
thema's (de multiculturele samenleving). Ik zou 
eraan will en toevoegen dat GroenLinks meer dan de 
PvdA nog vast lijkt te zitten aan de oude, ietwat pa
ternalistische linkse agenda. Het blijkt bijvoorbeeld 
uit de weifelende opstelling jegens het wetsvoorstel 
bevordering eigen woningbezit (sEw). Terwijl de 
initiatiefnemers van de wet de eigen kracht van bur
gers tot haar recht willaten komen met de staat in 
een faciliterende rol, kan GroenLinks moeilijk af
scheid nemen van de zorgende staat die burgers be
schermt maar daarmee ook van zich afhankelijk 
houdt. 

Wat GroenLinks wei sterk maakt is de frisse, 
ondogmatische stellingname van toonaangevende 
politici. Kenmerkend is de politieke voorman Paul 
Rosenmoller. Als politicus heeft hij bijna alles, hij is 
een scherp debater en een aartsonderhandelaar, hij 
handelt vooral strategisch en schroomt niet pragma
tisch te zijn; maar een geprononceerde ideoloog is 
hij niet en hij is hiermee nu juist geen traditionele 
GroenLinks-politicus. 

GroenLinks opereert in de praktijk vooral als een 
linkerbuitenvleugel van de PvdA. Het is een wijk-

plaats voor een zwevend deel van het linkse electo· 
raat (het Femke Halsema-effect) en het progressieve 
debat speelt zich vaak af in een tussengebied van de 
twee partijen. GroenLinks fungeert daarbij niet, al
thans voor mij, als het morele, linkse 'geweten van 
deJ>vdA' zoals dat in de tijden van Bas de Gaaij Fort
man, Ria Beckers en Andree van Es wei het geval 
kon zijn. Feitelijk nemen beide fracties in de Tweede 
Kamer zelden werkelijk fundamenteel verschil
lende standpunten in. (Zelfs inzake de hypotheek
renteaftrek is GroenLinks opgeschoven. Maar in 
mijn opvatting is ook het terecht dat de PvdA zich 
nietmee laattrekkenin de running gag van vvo, CDA 

en Telegracif die uit electorale motieven huiseigena
ren angstbeelden aanjagen waarvoor in de PvdA
stellingname volstrekt geen grondslag is.) Het 
grootste verschil tussen de PvdA en GroenLinks is 
dat GroenLinks steevast een graadje '-linkser' is. 
Maar wat zegt dat? Ook de PvdA zou in de oppositie, 
of zelfs al in een andere kabinetssamenstelling, ge
prononceerder en dus ' linkser' zijn dan nu. 

'Linkser' zet ik hier tussen aanhalingstekens 
omdat het niet de juiste term is. Het gaat hier niet 
om een verschil in linksheid maar om de spanning 
tussen beginselvaste en uitvoeringsgerichte poli
tiek. En daarmee om de spanning tussen een 'zui
vere' stellingname en een positie in relatie tot an
dere partijen in een weerbarstige praktijk. In Hu
renkamps essay komt dit tot uitdrukking waar hij 
groene dan wel GroenLinks-politici aanhaalt die wel 
aan de macht zijn, en die al werkende iets tot stand 
brengen maar daarbij niet altijd de handen schoon 
houden. 

In dit verband maak ik bezwaar wanneer Huren
kamp het he eft over 'de ideologische flexibiliteit van 
de PvdA' . In essentie zijn de idealen van de sociaal
democratie zeer inflexibel. Het gaat door de tijd 
heen om dezelfde waarden, zoals sociale gerechtig
heid, gelijke kansen, solidariteit ( op ieder niveau tot 
en met internationaal), sociale cohesie, de kwaliteit 
van het bestaan, recht op ontplooiing. De flexibili
teit zit niet in de ideal en maar in de uitwerking. Besef 
van dit verschil (met aile lastige dilemma's van dien) 
is onmisbaar voor wie effectief en met behoud van 
eigen idealen regeringsverantwoordelijkheid wil 
dragen. Ook GroenLinks zal in de praktijk van het 
meeregeren afstand moeten nemen van een. inte
grale uitvoering van haar eigen voorstellen; van de 
'traditioneel onhaalbare voorstellen' om met 
Hurenkamp te spreken. Het zal zich dus geconfron
teerd zien met de vraag hoe je de eigen idealen en 
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identiteit combineert met het handelen samen met 
anderen in een coalitie. Diezelfde vraag stelt de soci
aal-democratie zich al ongeveer een eeuw. Wat dat 
betreft zou de PvdA als het bestuurlijke geweten van 
GroenLinks kunnen worden beschouwd. 

Terecht stelt Hurenkamp dat er een nieuwe 
progressieve politieke agenda nodig is. De vraag is of 
dat zich beperkt tot Groen Links. De PvdA wacht er 
in ieder geval niet op. Terwijl interne partijperikelen 
extern vee! aandacht trekken, is intern in de werk
wijze van de partij en de fractie een interessante wij
ziging doorgevoerd, namelijk de PvdA-kenniscentra. 
Langs deze weg komt stilaan een ideologische revi
val op gang. Het gedachtegoed van de PvdA wordt 
aan de veranderende realiteit gescherpt, aan de hand 
van onderwerpen als arbeid, wonen, zorg, veilig
heid en Schiphol. 1 Het zijn oefeningen in het herbe
palen van de inhoudelijke koers, liefst zo onbevan
gen mogelijk, en met het streven naar kwaliteit als 
rode draad. Langs deze inhoudelijke weg is de PvdA 
bezig zichzelf te vernieuwen en het is tevens een aan
zet voor een nieuwe progressieve agenda. Het is toe 
te juichen als ook Groen Links zijn politieke agenda 
vernieuwt, zoals Hurenkamp bepleit. De twee par
tijen kunnen zo elk een basis leggen voor een even
tuele gemeenschappelijke progressieve agenda. 

Op zo'n agenda behoort naar mijn idee de kwali
teit van het bestaan het centrale thema te zijn . Agen
dapunten zijn dan onder meer: solidariteit; bestrij
ding van ongelijkheid; bevordering van zeggen
schap, zelfkracht en zelforganisatie; het faciliteren 
van culturele pluraliteit en diversiteit; inkomensbe
leid; herwaardering van de informele economie; 
veiligheid en de kwaliteit van het publieke domein; 
democratisering van het middenveld; het tegengaan 
van kartelvorming; internationale solidariteit en de
mocratisering van Europa. 

Er is in Nederland niet zo gauw een basis voor 
een links kabinet, maar mogelijk wei voor een kabi-

net met een progressieve grondslag. De oude ge
dachte 'samen uit samen thuis' is dan ook niet meer 
aan de orde. Er is samenwerking nodig met andere 
partijen. Naast o66 gaat het dan a! gauw om het 
CDA. Echter, hoe graag ik het ook anders zou zien, 
het is zeer de vraag ofbinnen die partij een sterke so
dale stroming tot uitdrukking kan komen. Is er nog 
een CDA mogelijk in de geest van mensen als Aan
tjes, Boersma, Van Leeuwen en Gardeniers? Het 
antwoord is onzeker. Het huidige CDA houdt een 
slingerkoers tussen PvdA en vvo, eigenlijk net als 
vroeger behalve dat het toen gebeurde vanuit een 
machtspositie en nu vanuit een nog altijd niet vol
tooide zoektocht. Het ene moment steunt het een 
verlicht armoede- of huurbeleid, dan weer wil het 
een streng asielbeleid of wijst het deelname af van de 
vredesmissie naar Eritrea. Mogelijk biedt de Chris
ten Unie (RPF enG Pv) meer perspectief, dankzij de 
vaak interessante opvattingen (over staatsinrichting, 
sociale zaken, midden veld en burger, ruimtelijke or
dening en typische GroenLinkse onderwerpen als 
milieu en groen) die er in de Kamer regelmatig toe 
leiden dat er een progressieve meerderheid ont
staat. En ook dankzij politici als Middelkoop en Stel
lingwerf, die uit hetzelfde hout zijn gesneden als 
vroeger de voormannen van de A R P. 

De gemeenschappelijke agenda is er nog lang 
niet, maar het is de moeite waard om er gestaag 
samen aan te werken. Oat kan wellicht het best van 
onderop, met meer contact tussen de !eden van de 
verschillende partijen (de politieke jongerenorgani
saties wezen de weg) . Het is niet nodig dat iedereen 
het over alles eens is, maar wei om vast te stellen 
waarover er wei brede overeenstemming bestaat: 
een minimale progressieve agenda die kan anticipe
ren op een eventueel regeerakkoord . 

ADRI DUIVESTEIJN 

Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA 

t Tot nu toe verschenen van de PvdA- Wonen, zora en dienstverlenina. een zora 
Kenniscentta deze publicaties: \J voor vandaaa (mei 2ooo); 

\} Grondbeainselen, een ander arondbeleid 
(okt 2ooo); Werk in uitvoerin9, een 
verkennin9 van de toekomst van de arbeid 
(okt. 2ooo); Veiliaheid verkend. V 

De kleur van arijs. Een sociaal-democratische Schiphol: kwaliteitsluchthaven in bedrilf 
V verkenning over jona en oud in een verarijsde (okt. 2ooo); Beter worden . Pleidooi voor 

Jamenleving (feb. 2ooo); sterke en sociale zora (okt. 2ooo) ; 
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Het isolement 
vanhet 

Ik weet het, u ligt er niet 
van wakker. Wei van het 
WAo-probleem, hetge
weld, de files en het te-

emancipatie
beleid 

litieke context voor het eman· 
cipatiebeleid wei verdisconte· 
ren, leidend tot krachtdadiger 
beleid. 

kort aan arbeidskrach-
Ambitie en daadkracht ten. Maar niet van de 

crisis in het emancipa
tiebeleid. Het was u 

EVELIEN TONKENS Eerst even in het kort iets over 
de Meerjarennota. Deze on· 
derscheidt vijf centrale 
thema's: arbeid, zorg en inko· 
men; macht en besluitvor· 
ming; mensenrechten en vrou· 
wen; informatiesamenleving 
en ten slotte dagindeling. Men 
heeft gerenommeerde deskun· 
digen gevraagd een analyse van 
de problemen te schrijven. 

trouwens niet bekend 
dat die crisis er was, 
maar als hij er is, gaat u 
daar zeker niet in het 
donker over liggen tab
ben. Nu u erover na
denkt, is het misschien 
maar beter ook, want 
emancipatiebeleid is 
toch niet meer van deze 

Emancipatiebeleid lijkt zo langzamerhand een 
schim uit een (ver) verleden. Evelien Tonkens 

voert hier een krachtig pleidooi voor een 

herwaardering. Ongelijke machtsverhoudingen 
zijn en blijven namelijk onrechtvaardig. 

Fjfectiif emancipatiebeleid kan aileen tot stand 

komen na een stevige corifrontatie met een aantal 

hardnekkige tegenargumenten. 

tijd. Laat die crisis zich dus vooral voltrekken, liefst 
in stilte, en tot een zachte dood van het emancipatie
beleid leiden. Als het niet reeds de laatste stuiptrek
king is. En u bladert verder, s 8tP heeft gelukkig nog 
meer te bieden. 

Maar tussen dai:gene waarvan u slechts van moet 
gapen en dat waar u van wakker ligt, bestaat een ver
band. Voor oplossing van het WAo-probleem is een 
goed emancipatiebeleid noodzakelijk. Ook de files, 
het geweld, de crisis in de zorg en het onderwijs en 
de krapte op de arbeidsmarkt zijn zeer gebaat bij een 
effectief emancipatiebeleid, zo zal ik beweren. En 
daarom gaat de crisis in het emancipatiebeleid u wei 
degelijk aan. 

Het meest recente symptoom van die crisis is de 
dit voorjaar uitgebrachte Meerjarennota Emancipa
tiebeleid, 'Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekend
heid', van het Ministerie van Sociale Zaken & Werk
gelegenheid. Naar aanleiding van deze nota zal ik 
hedendaagse problemen van het emancipatiebeleid 
bespreken. Deze liggen niet zozeer in het beleid zelf, 
maar in de politieke context, waarvan emancipatie
beleidsmakers zich te weinig rekenschap geven. 
Goede analyses maar krachteloos beleid is daarvan 
het gevolg. Ik pro beer voorstellen te doen die de po-

Deze analyses hebben geresul. 
teerd in een interessant boekwerk, het zogenaamde 
'achtergronddeel' van de nota. De achtergrondnota 
geeft een helder en hier en daar dramatisch beeld 
van de stand van zaken. Het is een absolute aanrader 
voor iedereen die wil weten waar het in bet heden· 
daagse emancipatiebeleid nu eigenlijk om gaat. 

In de nota zelf worden deze achtergrondstudies 
samengevat en wordt er op voortgebouwd. Hoe 
scherper en dramatischer de achtergrondstudie, des 
te ambitieuzer is ook het corresponderende hoofd. 
stuk in de nota. Het hoofdstuk 'arbeid, zorg en in· 
komen' spant wat dat betreft de kroon. Het beleids· 
doel op dit terrein is om de combinatie van econo· 
mische zelfstandigheid en zorgverantwoordelijk· 
heid daadwerkelijk voor iedereen mogelijk te 
maken. Een oud ideaal, maar toch heel ambitieus als 
je bijvoorbeeld bedenkt dat 8o procent van de moe· 
ders met kinderen onder de 1 2 jaar niet economiscn 
zelfstandig is' en dat de arbeidsparticipatie van moe· 
ders met een laag inkomen nauwelijks toeneemt. 
Nederland is nog ver verwijderd van de door hetka· 
binet beoogde min of meer gelijkere verdeling van 
arbeid, zorg en inkomen tussen mannen en vrou· 
wen, zo constateren de auteurs van het achtergrond. 
deel, Janneke Plantenga en Joop Schippers. Nietl 
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wijst op een doorbraak. Het anderhalfverdieners
model is geen overgangsmodel, zoals vaak gedacht 
wordt, maar een fuik. Economisch gezien is het an
derhalfverdieners model ondoelmatig. Plantenga en 
Schippers pleiten daarom voor een duidelijke keuze 
voor het 'individu met zorgtaken' als ijkpunt van be
leid. Oat impliceert onder meer forse collectieve in
vesteringen in betaalbare kinderopvang, betaald 
verlof en economische zelfstandigheid van moeders. 

Genoeg te doen dus. Maar ambitie gaat in de nota 
niet gepaard met daadkracht. Wat betreft voorne
mens is de nota een mistige vlakte. De nota sugge
reert bijvoorbeeld om de netto-opbrengst van het 
salaris van vrouwen te verhogen. Interessant, maar 
onder welke voorwaarden, via welke maatregelen, 
onder wie zijn of haar regie? Daarover zwijgt de 
nota. Zo ook het voornemen om onderzoek te doen 
naar de cultuur van arbeidsorganisaties. Inderdaad 
een belangrijk onderwerp, maar niet nieuw en er is 
dan ook al interessant onderzoek naar gedaan. 
Waarom leidt dat niet tot concreet beleid over hoe 
de cultuur veranderd moet worden? En waarom 
wordt niet vermeld hoe nieuw onderzoek op eer
dere bevindingen moet voortbouwen 

Ook bij 'macht en besluitvorming' heeft men 
een ambitieuze doelstelling, namelijk evenredige 
deelname van vrouwen en mann en aan macht en be
sluitvorming. Maar ook daar gebeurt vrijwel niets 
mee. Er wordt bijvoorbeeld allerlei onderzoek be
sproken over de cultuur van de macht in bedrijfsleven 
en politiek maar er volgen geen concrete voorne
mens uit. Sterker nog, in het stuk over beleidsvoor
nemens lijkt men al weer bijna vergeten dat men zelf 
kennis had van dat onderzoek, en stelt men voor om 
onderzoek naar cultuur te gaan do en. Dat schiet dus 
niet op. 'De overheid ondersteunt de ontwikkeling 
van instrumenten gericht op de doorstroming van 
vrouwen naar hogere en besluitvormende posities in 
het bedrijfsleven', door 'onderzoek, subsidiering en 
het stimuleren van informatieuitvvisseling'. Wat 
voor onderzoek, wat gaat er mee gebeuren? Wat 
voor subsidies, waarvoor precies, aan wie? En wat 
voor informatieuitwisseling, met welk doe!? De 
lezer doolt weer door een mistige vlakte . 

Dit zijn tenrninste nog twee hoofdstukken met 

ambitie, al is er geen daadkracht. Vaag, zonder am
bitieuze doelstellingen en zonder daadkracht zijn de 
andere drie hoofdstukken, over informatiesamenle
ving, dagindeling en mensenrechten voor vrouwen. 
De nota meldt dat 'interdepartementale initiatieven 
zijn gestart voor effectievere bestrijding van geweld 
in huiselijke kring.' Wat voor initiatieven? Effectie
ver dan wat? Het hoofdstuk over de informatiesa
menleving doet de gewaagde uitspraak dat 'de bete
kenis van een multiculturele samenleving ( . . ) ook bij 
de verdere ontwikkeling van I CT nadrukkelijker zal 
moeten worden bekeken.' (p.49) Het hoofdstuk 
'Dagindeling' lijkt niet eens op een meerjarennota; 
hoogstens op een meerjarenverslas . Er staat in wat in 
gang is gezet, er worden geen nieuwe ideeen of 
maatregelen vermeld. 

Hoe verder je komt, des te meer je aan de top
ambtenaar Sir Humphrey Appleby van de tv-serie 
Yes Minister moet denken. De ambitieuze maar poli
tiek na'ieve minister Hacker komt regelmatig in het 
nauw, omdat hij beloftes heeft gedaan of verwach
tingen heeft gewekt die hij niet waar kan maken. Sir 
Humphrey adviseerthem dan zinnen als deze: 'Waar 
nu nog knelpunten zijn, wordt een impuls gegeven 
voor nieuwe beleidsontwikkeling en meer samen
hang in het beleid' (meerjarennota, p.4o) en 'Voor 
zover er in de ontvvikkeling ( .. ) specifieke knelpun
ten zijn, krijgen die bijzondere aandacht' (p. 34) 
'Maar zulke zinnen zeggen toch niks', sputtert mi
nister Hacker dan tegen. 'Yes, minister', verzucht 
Humphrey dan vermoeid en superieur, 'maar pre
des daarom zijn ze zo geschikt!' 

Van draasvlak naar zitvlak 

Het gebrek aan daadkracht van de nota werd door de 
Directie Coordinatie Emancipatiebeleid van het rni
nisterie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 
(o c E) verdedigd onder verwijzing naar het draag
vlak. Om draagvlak te creeren is de nota bewust vaag 
gehouden. In samenspraak met betrokkenen moest 
er dan een concreter meerjarenplan gemaakt wor
den. In de reacties op de nota is al gebleken dat dit 
een heel verkeerd idee van het creeren van draagvlak 
is. De beoogde partijen voelden zich helemaal niet 
betrokken, ze waren slechts kwaad dat DCE haar 

1 . Dit getal komt uit '99>; de nota 
biedt op dit punt geen recentere infor
matie (p. 14). Van economische zelf
standigheid spreekt men als het inkomen 
70 procent van het minimumloon be
draagt; dat was in 1998 ]20.792 brute. 
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huiswerk niet gedaan had. Intussen zijn deze partijen 
wei aan het werk gegaan om adviezen te maken voor 
dat meerjarenbeleidsp/an, dat eigenlijk al 1 oktober 
had moeten verschijnen maar onbepaalde vertra
ging lijkt te hebben opgelopen. Daarin zal ongetwij
feld een aantal concretere voorstellen staan, maar al 
te veel valt daarvan niet te verwachten. 

Waarom niet? De belangrijkste red en daarvoor is 
juist dat draagvlak. Het politiek en vooral het maat
schappelijk draagvlak voor emancipatiebeleid is 
enorm afgekalfd . Het meest curieuze van de nota is 
dat men aan dit probleem helemaal geen aandacht 
besteedt. Oat gebeurde wei in de vorige nota, toen 
het probleem nog minder nijpend was. Destijds 
streefde het kabinet 'naar een verbreding van het 
draagvlak voor het emancipatiebeleid door het aan
gaan van nieuwe allianties' 2 met bijvoorbeeld be
drijven. En ten tweede verwachtte men ook veel van 
monitorinB, via Emancipatie Effect Rapportages 
(E ER) en via het uitgeven van een Jaarboek Emanci
patie. Het emancipatieproces zou daardoor 'beter 
inzichtelijk en toetsbaar worden'. Ten derde nam 
men zich voor de effecten van emancipatiebeleid 
beter publiekelijk bekend te maken. 

Nieuwe allianties zijn inderdaad aangegaan. 
Vooral in de relatie met bedrijven is de afgelopen 
jaren veel gei'nvesteerd, via Top link en Opportunio/ in 
Bedrijf, die beide beogen de doorstroming van vrou
wen naar hogere functies te bevorderen. In deze 
nota had dan ook op basis van een tussenevaluatie 
een visie op het verder functioneren van deze orga
nisaties moeten staan. Creeren ze inderdaad draag
vlak, en zijn ze succesvol in het bevorderen van de 
doorstroming van vrouwen naar hogere functies? 

De Emancipatie Effect Rapportage, E E R, is een 
hulpmiddel om in te schatten wat de effecten van be
oogd beleid zullen zijn op de verhouding tussen 
vrouwen en mannen, teneinde dat beleid nog te 
kunnen corrigeren. De EER heeft betrekking op de 
fase van beleidsvorming. (EEP, Emancipatie Effect 
Prognose, was daarom een duidelijker naam ge
weest.) Het is een zeer nuttig instrument, dat helaas 
nog te weinig gebruikt wordt. Voor het bekend 
maken van emancipatie-q[ecten he eft het echter geen 
enkele functie. 

Het Jaarboek Emancipatie, ten derde, bevat arti-

kelen van deskundigen over een deelterrein van het 
emancipatiebeleid, en veel statistische informatie 
over bijvoorbeeld de positie van vrouwen in hogere 
functies. Het jaarboek geeft echter weinig inzicht in 
de q[ecten van emancipatiebeleid. Het vertelt niet 
wat de emancipatiedoelen en beleidsinspanningen 
van het afgelopen jaar waren en in hoeverre die ge
haald zijn. Een toename van vrouwen in hogere 
functies kan een effect zijn van emancipatiebeleid, 
maar ook van bijvoorbeeld de economische groei. l 
Daarnaast valt te betwijfelen of het Jaarboek draag
vlak creeert. Mijn indruk is dat het daarvoor te wei
nig bekend is. 

Kortom: in 1996 is het probleem van afkalvend 
draagvlak erkend, en is er ook beleid voor in gang 
gezet. De Meerjarenemancipatienota had moeten stil
staan bij de effecten van dat beleid. Creeerde het in
derdaad meer draagvlak? Nauwelijks, was dan waar
schijnlijk het antwoord geweest. De E E R is daar ook 
niet voor bedoeld, het Jaarboek toont de effecten van 
emancipatiebeleid niet en is te weinig bekend, en de 
relatie met het bedrijfsleven is weliswaar versterkt, 
maar tot nu toe Ievert dat niet veel tastbaars op. 

Vier standaard teaenwerpinaen 
Het probleem van het draagvlak is bovendien funda
menteler. AI jaren heerst het idee dat emancipatie nu 
wei zo ongeveer geregeld is. Het Jaarboek Emanci
patie laat jaarlijks zien dat dat niet zo is, maar daar is 
niemand van onder de indruk. Het mag wezen dat 
mannen per maand gemiddeld 2,5 keer zoveel geld 
verdienen dan vrouwen, dat slechts een paar pro
cent van de topmanagers vrouw is, dater een schrij
nend gebrek aan kinderopvangplaatsen is, enzo
voorts. Slechts een fossiele Dolle Mina ligt er nog 
van wakker. Meer feitelijke informatie helpt nauwe
lijks voor het draagvlakprobleem. Waarom niet? Oat 
is een van de prangende vragen die de nota had moe
ten behandelen. 

Tot iemand met een beter idee komt, grijp ik 
terug op de analyse die Van Lenning, Meijer, Volman 
en ik daarvan hebben gemaakt. 4 Wij onderscheiden 
vier argumenten die de urgentie van het emancipa
tiebeleid steeds weer ondermijnen en teniet doen: 
1. tijd; 2. keuze; 3. flinkheid; 4· de biologie. Emanci
patie is nog niet voltooid, maar wel in gang gezet, en 

2. Nota Emancipatiebeleid 1996, P·4 
3. Dit probleem is inmiddels overigens 
onderkend, en zicht op de voortgang 
van het beleid moet nu gestalte gaan 
krijgen in de Emancipatiemonitor. 

Zie voor de argumentatie en uitwerking 
van de emancipatiemonitor: S. Keuzen
kamp, 'De emancipatiemonitor in 
uitvoering', in: jaarboek Emancipatie 
1999 , pp. 108-117 

4· De Harde Kern (Aikeline van 
Lenning, lrene Meijer, Evelien Tonkens 
en Monique Volman) Weljeministisch, 
niet eee'mancipeerd. Feminisme als nieuwe 

uitdaging. Amsterdam: Contact, 1996. 
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de tijd zal de rest doen, zo luidt ten eerste het tijds

argument. Er is nog geen gelijke verdeling van ar
beid en zorg tussen mannen en vrouwen, maar er 
zijn steeds meer zorgende vaders en werkende moe
ders, dus over een paar decennia zal er wel een ge
Ujke verdeling zijn. En nu is nog maar vijf procent 
van de hoogleraren vrouw, maar dat is toch al veel 
meer dan de drie procent van een paar jaar terug. Nu 
vrouwen steeds hoger opgeleid zijn, zullen zij van
zelf ook in de top doordringen . Voor aldie zaken is 
geen beleid meer nodi g. 

Voorstellen voor emancipatiebeleid zijn heden 
ten dage pas overtuigend, wanneer men op dit argu
ment anticipeert (en op de andere drie die ik hieron
der behandel) en ze bij voorbaat ontzenuwt. Het 
gaat er dan om een onderscheid te maken tussen 
zaken die met het verstrijken van de tijd min of meer 
vanzelf zullen veranderen en zaken die dat niet doen. 
Persoonlijk ben ik de pessimistische mening toege
daan dat op dit front niets vanzelf zal veranderen, 
maar daarover valt te twisten. In elk geval heeft 
emancipatiebeleid slechts betrekking op die zaken 
die niet vanzelf veranderen maar is in de huidige po
Utieke context wel een argumentatie nodig waarom 
men meent dat die verandering niet spontaan zal 
plaatsvinden. 

Toegepast op de bovengenoemde voorbeelden 
gaat die argumentatie bijvoorbeeld zo. Er is nog geen 
gelijke verdeling van arbeid en zorg tussen mannen 
en vrouwen, en die zal er ook niet vanzelfkomen. Er 
is een klein percentage ouders dat taken gelijk ver
deelt, namelijk vier procent. 5 Deze mensen doen 
dat onder heel specifieke condities, waaronder een 
twee hoge inkomens, zeggenschap over de eigen, 
flexibele werktijden, gezonde kinderen, een kleine 
afstand tussen huis en werk, beschikking over infor
mele ondersteuning. Onder mensen die niet min
stens een paar van deze condities hebben vervuld, 
neemt de gelijke verdeling niet toe. De arbeidspar
ticipatie van moeders met een laag inkomen stijgt 
bijvoorbeeld nauwelijks. Ook zullen vrouwen niet 
vanzelf tot de top doordringen. Want terwijl het ge
rniddelde opleidingsniveau van vrouwen inderdaad 
al enige tijd stijgt, en momenteel zelf hoger is dan 
dat van mann en, vertaalt dat zich niet in een evenre
dige toegang tot de top. De gemiddelde starttkwali
ficatie van vrouwen is sterk gestegen. Echter: het be
lang van bij- en nascholing neemt enorm toe. Aan 

die vorm van opleiding nemen mannen veel meer 
deel dan vrouwen. Daarnaast is opleiding lang niet 
de enige factor als het om toetreden tot de top gaat. 
Van een groep mannen en vrouwen met gelijke op
leiding komen mannen veel vaker in de top dan 
vrouwen. 

Het tweede argument dat emancipatiebeleid als 
achterhaald van tafel schuift, is keuze. Vrouwenheb
ben nu gelijke kansen en mogelijkheden. De ver
schillen tussen mannen en vrouwen die nu nog be
staan, zijn een gevolg van individuele keuzen . Man
nen en vrouwen kiezen er voor, om de zaken zo te 
verdelen als ze doen. Vrouwen kiezen voor de com
binatie van arbeid en zorg, mannen meestal niet . 
Vrouwen maken ook vaker keuzen, die maatschap
pelijk niet veel opleveren. Vrouwen verdienen min
der, omdat ze werk kiezen dat niet veel oplevert. Ze 
maken geen carriere, omdat ze ervoor kiezen in 
deeltijd te werken. 

Ook met dit argument moet emancipatiebeleid 
expliciet een confrontatie aangaan . Om te beginnen 
door erop te wijzen, dat emancipatiebeleid er op ge
richt is, om de reele keuzemogelijkheden van vrou
wen en mannen te vergroten. Dus hoewel kiezen 
voor een gelijke taakverdeling het dominante ideaal 
is, is toch maar 4 procent van de mensen in staat deze 
keuze te realiseren. Er bestaan legio belemmerin
gen, van onvoldoende kinderopvang tot en met 
grote inkomensverschillen tussen partners. Deze 
lei den er nu toe dat een gelijke taakverdeling voor de 
meeste mensen een irrationele keuze is, die een 
groot verlies van netto-inkomen, een hoop geregel 
en dagelijkse regelstress en schuldgevoel met zich 
meebrengt. Emancipatiebeleid is er op gericht om 
gelijk delen van irrationele keuze tot rationele keuze 
te maken - overigens zonder andere keuzemogelijk
heden uit te sluiten. 

Ook de keuze van vrouwen voor werk dat slecht 
verdient, is niet af te doen als individuele vrije keuze 
waar men dan maar zelf de consequenties van moet 
dragen. Het gaat immers wel om werk dat we nood
zakelijk en belangrijk vinden, bijvoorbeeld in het 
onderwijs en de zorg. We mogen er blij om zijn dat 
er ondanks werkdruk en laag salaris toch nog men
sen zijn die dat werk willen doen. Als we hier inter
men van keuze over na willen denken, kunnen we 
beter de maatschappelijke keuze om dit werk slecht 
te betalen ter discussie stellen. 

5· SCP ( 2ooo) De kunst van het 
combineren . Taakverdeling _onder partners. 
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Het derde argument dat de paten onder het emanci
patiebeleid wegzaagt, is flinkheid. Oat vrouwen 
rninder doorstromen naar hoge posities, is hun eigen 
schuld: ze zijn niet flink genoeg. Ze bijten niet van 
zich af als ze door een col! ega lastiggevallen worden, 
ze vechten met hard genoeg om aan de top te 
komen. Emancipatiebeleid moet zich ook van dit ar
gument rekenschap geven. Bijvoorbeeld door te wij
zen op de onderschatte psycrusche en lichamelijke 
effecten van seksuele intimidatie, en het belang van 
psycrusche ondersteumng van vrouwen die inder
daad nog steeds met goed leren om te vechten, zoals 
de eerste de beste speelgoedwinkel al wtwijst. 

Het vierde argument, momenteel het sterkst in 
opkomst, betreft de biologie. Voor elk statistisch 
verschil tussen vrouwen en mannen, van salaris tot 
en met WAO, is wei een verklaring te bedenken in 
termen van verschillen in hersenen, hormonen of 
genen. Dus het wil nog met lukken met de gelijke 
verdeling van zorgtaken, want de hersenen, hormo
nen of genen van vrouwen maken hen geschlkter 
voor zorg dan mannen. Terwijl mannen van nature 
agressiever zijn en daardoor beter gedijen in de 
competitieve wereld van de topmanagers. 

Ook van dit argument moet emancipatiebeleid 
zich rekenschap geven. Oat kan op verscrullende 
manieren. Een directe aanval op het speculatieve ka
rakter van deze verklaringen is een mogelijkheid. 
Biologen zelf wijzen er immers op dater geen een
duidige relatie bestaat tussen genen, hersenen of 
hormonen en gedrag. Zoals vroeger de Duivel of 
God voor onverklaarde zaken verantwoordelijk ge
steld konden worden, zo wordt nu de biologie van 
stal gehaald. Een tweede mogelijkheid is een aanval 
op de motieven voor deze verklaring. Deze verkla
ring helpt om de discrepantie tussen principiele keu
zes en feitelijke keuzes te overbruggen. Vee! mens en 
kiezen zoals gezegd in principe voor gelijke taakver
deling, maar in de praktijk kiest slechts vier procent 
ervoor. AI die anderen doen dus met wat ze eigenlijk 
wilden. Vroeger kon men de maatschappelijke 
structuren en processen van stal halen, maar die zijn 
nu 'uit'. Het is ook niet leuk om jezelf de schuld te 
geven. De biologie biedt dan wtkomst. Een derde 
optie is om de feitelijke juistheid van de biologische 
verklaringen buiten beschouwing te Iaten, en je te 
concentreren op de keuzevrijheid die de maatschap
pelijke instituties moeten bieden om je eventuele 
biologische make-up aan je laars te Iappen, zoals wij 
op veel andere fronten ook doen. Hoewel er waar
schijnlijk een biologische geneigdheid tot kanniba-

lisme en moord bestaat, richten we de maatschappij 
zo in dat deze geneigdheden met nodig zijn en niet 
aangemoedigd worden. 

Het zijn al jaren deze vier argumenten die de 
paten onder het emancipatiebeleid wegzagen. Er is 
bijna geen mens meer te vinden die met (heimelijk) 
gelooft dat een van deze vier argumenten emancipa· 
tiebeleid overbodig of contraproductief maken. De 
nota, maar ook het Jaarboek Emancipatie, zouden 
zich ruervan rekenschap moeten geven. Oat bete· 
kent: met zomaar feiten presenteren, maar deze 
neerzetten in confrontatie met deze vier argumen· 
ten . Het betekent ook: een reflectie op de domi· 
nante strategie van de mainstreamina. Oat laatste ver· 
eist wat meer toelichting. 

Met de stroom mee 

MainstreaminB is, in termen van de nota, 'de integra
tie van emancipatie-aspecten in regulier beleid' 
(p. 40). Toen het emancipatiebeleid in de loop van de 
jaren tachtig vorm kreeg, ging dit gepaard met een 
discussie of het apart beleid ter verbetering van de 
positie van vrouwen moest zijn ('specifiek beleid') 
of dat het een gemtegreerd facet van regulier beleid 
moest zijn ('facetbeleid'). Moest men emancipatie
beleid ontwikkelen via een apart mimsterie, of door 
emancipatie onderdeel te Iaten zijn van aile andere 
ministeries? Aanvankelijk werden beide vormen 
ontwikkeld, maar gaandeweg heeft het facetbeleid 
de overhand gekregen. Geen aparte aandacht voor 
emancipatie, maar emancipatie als onderdeel van re
guliere onderwerpen. In plaats van het wat ambte
lijke woord facetbeleid kwam het meer swingende, 
voor het bedrijfsleven acceptabele 'mainstrearrung' 
in zwang. Het idee bleefhetzelfde: zorgen dat eman
cipatie-issues onderdeel van de hoofdstroom van het 
beleid worden. 

'Mainstreaming' is dus met vanzelfsprekend, 
maar een politieke keuze met nog onbekende effec· 
ten. De Meerjarennota zou daarom een reflectie op 
'mainstreaming' moeten bevatten: wat zet 'main
streaming' in gang, wat met, waar werkt het, waar 
niet? Wat zijn mogelijkheden en knelpunten ervan1 
Er zijn voldoende redenen om aan de effectiviteit 
van 'mainstrearning' te twijfelen. Oat doen de au
teurs soms zelf ook. 'Integratie van emancipatie
aspecten in regulier beleid ('mainstreaming') ' is van 
belang. Maar 'dit veronderstelt vaak wei specifieke 
emancipatiedeskundigheid bij beleidsmakers van 
departementen.' (p.4o) Die deskundigheid wordt 
echter metals zodanig erkend, zo valt onder andere 
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te leren uit het proefschrift van 0 ldersma 6 . Beleids
makers worden er niet op geselecteerd en getraind. 
In de nota had moeten worden besproken in hoe
verre het succes van 'mainstreaming' afhankelijk is 
van erkenning en bevordering van emancipatiedes
kundigheid. 

Zoals de nota zelf al suggereert is dat waarschijn
lijk het geval. Waarom? Neem bijvoorbeeld het on
derwerp (vrouwen in de) bijstand. Bij specifiek be
leid zet je een groep emancipatiedeskundigen bij el
kaar die zich moeten buigen over de positie van 
vrouwen in arbeid en sociale zekerheid, en daarmee 
ook over bijstandsvrouwen. Bij 'mainstreaming' ga 
je omgekeerd te werk: je zet een aantal specialisten 
op het gebied van arbeid en sociale zekerheid bij el
kaar. Deze buigen zich over mensen in de bijstand. 
Vaak wordt dan vergeten dat dat vooral vrouwen 
zijn. 

Mainstreamen kan dus aileen effectief zijn als het 
beleid 'gendersensitief' is, dat wil zeggen dater bij 
elk onderwerp expliciet en op basis van deskundig
heid bekeken wordt in hoeverre er tussen vrouwen 
en mannen relevante verschillen bestaan danwel 
door het beleid gecreeerd of versterkt kunnen wor
den. Zonder erkenning van het belang van emanci
patiedeskundigheid als voorwaarde voor 'main
streaming' is het gevaar van onzichtbaarheid of zelfs 
geheel oplossen van emancipatiebeleid levensgroot. 
Dus is er ook beleid nodig om emancipatiedeskun
digheid bij beleidsmakers te bevorderen, bij
voorbeeld door bijscholing en door deze kennis als 
selectie- en promotiecriterium te doen gelden. Bo
vendien moeten overheden en gesubsidieerde in
stellingen aan hun gendersensitiviteit ook doelstel
lingen en plannen verbinden. En, belangrijker en 
eigentijdser nog: de politiek moet hen daarop ook 
afrekenen. Niet aileen vooraf een Emancipatie Ef
fect Rapportage (EER) dus, maar ook een Emanci
patie Effect Verantwoording (EEv) gaandeweg en 
achteraf. 

Genderlading 
Terwijl de nota dus wei uitgaat van 'mainstreaming', 
ontbreekt een reflectie op die strategie. Maar nog 
bevreemdender is, dat de nota zelf ook niet spoort 
met de gedachte van 'mainstreaming'. De nota is 
een typisch voorbeeld van specifiek beleid. De posi-

tie van vrouwen staat centraal, en er passeren aller
lei onderwerpen de revue die voor die positie rele
vant zijn. Alsof er ook een Ministerie voor Vrou
wenemancipatie is. 

Een nota die niet aileen 'mainstreaming' propa
geert maar ook uitdraagt, zou omgekeerd zijn opge
bouwd . Actuele maatschappelijke vraagstukken 
zouden centraal staan. Bijvoorbeeld de personeels
tekorten in I c T, zorg en onderwijs, de files , de 
WAO, geweld en criminaliteit, gebrek aan belang
stelling voor politiek. De nota zou vervolgens in
zoomen op de 'genderlading' (de wijze waarop 
sekseverschillen daarin im- of expliciet een rol spe
len). En wie schetst ieders verbazing als emancipatie 
dan niet als probleem maar als oplossing uit de bus 
komt (wat ook nog zo mooi past bij het hedendaagse 
win-win denken). 

Dus als het gaat over personeelstekorten I c T, 

zorg en onderwijs, stelt de nota dat er vee! meer 
vrouwen in de I CT kunnen werken, mits. Mits er een 
beter arbeid- en zorgbeleid komt, mits de cultuur 
van de organisatie wordt doorgelicht en aangepakt, 
en mits in het onderwijs de sekse-sterotiepe lading 
die nu a! weer aan ICT kleeft, wordt onderkend en 
doorbroken. En de arbeidstekorten in de zorg ge
plaatst zouden worden in de context van de veran
derde arbeidsmarkt voor de zorg die onvoldoende 
onderkend wordt. 

De zorg is historisch gezien nog maar kort een 
zaak van de arbeidsmarkt. Tot ver in de vorige eeuw 
was het een zaak van belangeloze roeping voor onge
trouwde dames. Vanaf de jaren vijftig werd het 
steeds meer een zaak van de arbeidsmarkt, maar dan 
van ongetrouwde meisjes die na een jaar of zes toch 
gingen trouwen. Een tekort is er vanaf die tijd her
haaldelijk geweest, en men heeft de oplossing steeds 
gezocht in aanbodvergroting. Oat de meisj es na zes 
jaar uitgeput waren, was geen probleem dan gingen 
ze toch weg. 

Nu hebben we te maken met echte werknemers, 
die een echt salaris willen en het Ianger dan zes jaar 
wiilen of moeten volhouden. De zorgmarkt moet 
zich daaraan aanpassen, met deugdelijke salarissen, 
loopbaan- en opleidingsmogelijkheden, kinderop
vang, enzovoorts. Ook zou er aandacht moeten zijn 
voor de specifieke belasting die de combinatie van 
betaalde zorgarbeid en onbetaalde zorg met zich 

6. Jan tine Oldersma, De vrouw die 
vanzelf spreekt. Gender en representatie in 

het Nederlandse adviesradenstelsel . Lei den: 
oswo Press, 1996. 
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meebrengt. In die situatie is er immers geen sprake 
van afwisseling van werk en zorg, maar van meer van 
hetzelfde: vee! geduld, steeds klaar staan, altijd ge
stoord kunnen worden, altijd aandacht voor ande
ren die dat niet voor jou hebben. Misschien vereist 
zo'n situatie wel speciale rechten, bijvoorbeeld een 
extra lang en volledig doorbetaald ouderschapsver
lof. 

Voor de WAO, de files, geweld en criminaliteit, 
de personeelstekorten in het onderwijs en de zorg 
valt een soortgelijk betoog te houden. lk beperk me 
hier tot een paart hints. Het is bekend dat het onder
wijs en vooral de lagere regionen van de zorg, waar 
veel vrouwen werken, belangrijke leveranciers van 
de WAO zijn. Verbetering van de positie van vrou
wen in deze sectoren kan dus helpen de instroom in 
de WAO te verkleinen. Zo kan ook een betere aan
sluiting van arbeid- en schooltijden een verminde
ring van het fileprobleem met zich meebrengen. Er 
is dan immers meer spreiding in het woon-werkver
keer. Stimuleren en propageren van een rijker man
beeld, waar meer aandacht is voor zogenaamde 
zachte kanten, kan bijdragen tot de reductie van cri
minaliteit en geweld, die immers vooral voorkomen 
bij jonge mannen op zoek naar hun (mannelijke) 
identiteit. 

Door het zoeken en benutten van dergelijke win
winsituaties kan het draagvlakprobleem aanzienlijk 
verkleind worden. Niet alle onderwerpen laten zich 
op deze manier mainstreamen. Emancipatie is niet 
te beperken tot win-win situaties, het is en blijft ook 
een kwestie van macht en rechtvaardigheid. Onge
lijke machtsverhoudingen zijn onrechtvaardig, 
punt. Dat betoog blijft ook nodig, maar dan wel in 

confrontatie met de vier standaard-tegenwerpin· 
gen. 

Emancipatiebeleid heeft dus een serieus draagvlak
probleem, dat in nota's en dergelijke maar beter aan 
de orde gesteld kan worden. Hierboven heb ik vier 
voorstellen gedaan om dit probleem te bestrijden. 
Ten eerste informatie en voorstellen presenteren in 

confrontatie met de gangbare vier argumenten 
tegen emancipatiebeleid, te weten keuze, tijd, flink. 
heiden de biologie. Ten tweede erkenning en stimu
lering van emancipatiedeskundigheid. Voorts het 
ontwikkelen van procedures om ministeries en lo
kale overheden, bedrijven en organisaties op eman
cipatiedeskundigheid af te rekenen. Meer passend 
bij het idee van 'mainstreaming' zou de redenering 
in de nota zelf omgedraaid kunnen worden: niet 
vrouwen als probleem, en beleid dat niemand wil en 
gaat uitvoeren als oplossing, maar maatschappelijke 
problem en centraal, en vrouwen als oplossing. Maar 
dat laatste heeft ook een gevaar, namelijk dat kwes
ties van machtsongelijkheid en rechtvaardigheid 
buiten beeld vallen. Ofis dat gevaar toch allang wer
kelijkheid? Het beleidsprogramma van 199 2 sprak 
nog van 'structured ongelijke machtsverhoudingen 
tussen mannen en vrouwen' die doorbroken moes
ten worden . In deze nota is het woord macht nauwe
lijks meer te vinden. Waarom niet? Daar is geen 
draagvlak voor ... Bovenstaande voorstellen zijn dan 
ook bedoeld om dat draagvlak te herwinnen. 

EVELIEN TONKENS 

als onderzoeker werkzaam bij het Nederlands lnstituut 
voor Zorn en Welzijn 
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DeDerde Weg 
en de staat 

'De Derde Weg' van An
thony Giddens, de theore-

Reinventing Politics 
op de preferenties van de 
middenklasse. Een politiek 

ticus van de gelijknamige 
beweging, had als onderti
tel 'De vernieuwing van de 
sociaal-democratie'. 1 In de 
heftige, zowel politieke als 
academische, discussie die 
nadien is losgebrand is me
nigrnaal de vraag opgewor
pen of het een met het 
ander te verenigen is. Is de 
Derde Weg niet een af
scheid van de sociaal
democratie? Is het niet een 
capitulatie voor het ( soci
aal-)liberalisme? Chapeau 
voor het liberale marktden
ken en een deconfiture van 

ED VAN THIJN 

zonder vijanden is echter, 
aldus Crowley, een absur
diteit tenzij de sociaal-de
mocratie het gelijkheids
ideaal opgeeft, maar dan 
heeft de sociaal-democratie 
haar bestaansgrond verlo
ren. 

Nos altijd identiflceert de sociaal-democratie het 
openbaar bestuur teveel met de overheids

bureaucratie en te weiniB met het publieke 

domein. Volsens Ed van Thijn moet de inzet van 

een op de Derde Wes seiiJSpireerde sociaal
democratische politiek juist niet de verdedisinB 

van de staat maar een drastische hervorminB 

daarvan als uitsansspunt kiezen. 

Het is trouwens opmer
kelijk hoe fel afwijzend van
uit de Franse Parti Socialiste 

op de Derde Weg exercities 
van Blair en Schroder is ge
reageerd, vooral nadat 
deze aan de vooravond van 
de Europese verkiezingen 

Deze hervorminB kan alleen slasen als men zich 

openstelt voor de opkomst van de 'civil society' en 

de betekenis daarvan onderkent als kweekvijver 
voor nieuwe vormen van politiek leiderschap. 

de, op de solidariteitsgedachte gebaseerde, verzor
gingsstaat? 

Was het ook niet juist de bedoeling om een os
mose tot stand te brengen van de verschillende 
hoofdstromingen? Een nieuwe ideologie van het 
midden die de aloude links-rechts tegenstelling zou 
overstijgen en de inspiratiebron zou zijn voor een 
'politiek zonder vijanden?' 

Is de Derde Weg trouwens wei een ideologie, zo 
vroeg men zich ook af. 2 Of is het een typische pa
ging om van de electorale nood een deugd te maken? 
Is het, f!Jter all, niet vooral een geniaal spindoctors 
product dat het mogelijk heeft gemaakt om New La
bour van Blair en de op het Neue Mitte gerichte SPD 

van Schroder na een jarenlange oppositie weer aan 
de macht te brengen? Als de Derde Weg van Blair al· 
een nieuwe ideologie is dan is het er een van 'de 
grote leegte', zo betoogt de, in de voornamelijk An
gelsaksische literatuur vrijwel onopgemerkt geble
ven, Franse politicoloog John Crowley in een door
wrocht hoek Sans Epines, la Rose.3 Het is, zo schrijft 
hij, een politiek van de 'Grote Optelsom', van elk 
wat wils, waarin de consistentie ontbreekt. Het is 
Thatcherisme met een menselijk gezicht, afgestemd 

Uuni 1999) een gezamen
lijk manifest publiceerden onder de titel 'De weg 
voorwaarts voor Europa's sociaal-democratie'. Met 
name ook de term 'Derde Weg' riep agressie op. De 
gedachte aileen al dat men de links-rechts tegenstel
ling, die de Franse politiek a! vanaf de Revolutie 
(voornamelijk retorisch) doordesemt, zou kurmen 
of will en overstijgen veroorzaakte vee! onbegrip en 
dedain. 'Er is geen plaats voor een entre-deux tussen 
links en rechts', aldus Jospin. 'Sociaal-democratie is 
een waardenstelsel, een sociale beweging en een 
praktische politiek. Onze praktische politiek moge 
dan onder invloed van maatschappelijke veranderin
gen aanpassing behoeven, onze beginselen blijven 
onverminderd van kracht'. 4 

Interessant zijn de kanttekeningen die Crowley 
plaatst bij de ( depolitiserende) 'middenkoers' die de 
pleitbezorgers van de Derde Weg voorstaan. Hij 
constateert dat er hier sprake is van een hoge mate 
van begripsverwarring. Bedoelt men nu dat de soci
aal-democratie zich moet nestelen in het comforta
bele 'centrum' van het politieke krachtenveld en 
met zo min mogelijk profiel zoveel mogelijk stem
men moet zien te genereren door zo min mogelijk 
weerstanden te wekken? Of is men van mening dat 
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men de traditionele orienta tie op de arbeidersklasse 
moet loslaten en zich (mede of primair) moet rich
ten op de (nieuwe) middenklasse? Beide benaderin
gen getuigen, aldus Crowley, van weinig inzicht in 
wat er echt in de zich snel veranderende samenle
ving aan de hand is. In een zich individualiserende 
samenleving is het begrip middenklasse als referen
tiekader al net zo achterhaald als de notie van ar
beidersklasse. Mondige burgers maken autonome 
keuzes, ongeacbt de maatscbappelijke waarin cate
gorieen waartoe zij behoren of, liever gezegd, ande
ren menen hen te moeten indelen. Er bestaat niet 
zoiets als een bloedeloze eenheidsworst van gelijk
gezinde burgers in bet centrum van het politieke 
krachtenveld. Partijen ontkomen er niet aan om zicb 
op een eigentijdse wijze herkenbaar te profileren. 
De Derde Weg preludeert op het einde van de poli
tiek. Oat kan voor sociaal-democraten, niet de be
doeling zijn. 

Radicale staatshervorminB 
In een recent verschenen vervolgboek, The Third 
Way and its Critics>, gaat Anthony Giddens, zonder 
Crowley met name te noemen (in de uitvoerige lite
ratuurlijst komen geen Franse publica ties voor ... ) 
omstandig op dit soort van verwijten in. Zonder zijn 
uitgangspunten los te Iaten (De Derde Weg is een 
sociaal-democratiscb antwoord op de radicale ver
scbuivingen in de samenleving: individualisering, 
globalisering, de opkomst van een civil society, de 
veranderende rol van de staat, enz.) verandert hij 
bijna ongemerkt zijn begrippenapparaat. De Derde 
Weg wordt niet Ianger gepresenteerd als een 
nieuwe, de links-rechts tegenstelling overstijgende, 
ideologie. Nu signaleert Giddens dat de links-recbts 
tegenstelling aan scberpte heeft ingeboet, dat de 
grenslijnen zicb hebben verlegd, dat zij voorname
lijk waardengeorienteerd is en niet zozeer instru
menteel; andere - eigentijdse - issues komen op. 
Oat alles in aanmerking nemend is, zo schr.ijft Gid
dens, de Derde Weg zonder twijfel een links (of 

links van het midden) project. Hij hecht ook niet aan 
de term die hij graag inruilt voor een betere. Als een 
ding maar duidelijk is. Links moet af van baar eenzij
dige orientatie op de staat. Niet dat hij zich kritiek
loos zou will en scharen in de rijen van jree-marketeers 
die de rol van de staat op tal van fronten willen te
rugdringen. Het tegendeel is het geval. Maar links 
moet zicb realiseren dat haar doelstellingen van van
daag onmogelijk nog exclusief via de bestaande 
staatsbureaucratie kunnen worden verwezenlijkt en 
dat het voortaan aankomt op het samenspel tussen 
staat, markt en civil society. Staatsmacbt en publiek 
domein zijn geen synoniemen. Giddens nieuwe 
hoek staat dan ook - meer en beter dan bet eerste 
voornamelijk in het teken van een radicale staats
bervorming. Een uitkomst van het Derde Weg debat 
die geen sociaal-democraat, hoe sceptisch ook, kan 
negeren. 

Opvallend in bet de bat over de Derde Weg tot nu 
toe is dat bet functioneren van de staat daarin wei 
een blinde vlek lijkt. Vee! bescbouwingen gaan in 
op de nieuwe verantwoordelijkheid van burgers 
(empowerment), de cruciale rol van bet onderwijs, het 
sociale verzekeringsstelsel in relatie tot bet arbeids
marktbeleid, de verhouding tussen economie en mi· 
lieu, enz. De vraag of de staat bij machte is die nood
zakelijke cultuuromslag te bewerkstelligen blijft 
ecbter onbesproken. Zelfs in beschouwingen over 
de toekomst van de verzorgingsstaat, de actieve wel
vaartsstaat, de sociale interventiestaat dan wei de in· 
vesteringsstaat mist men enigerlei beschouwing 
over bet verschijnsel staat. 6 

Oat geldt overigens niet voor de eerder ge
noemde geschriften van Franse zijde. De felheid van 
die reactie wordt juist mede ingegeven door het feit 
dat de Derde Wegadepten de rol van de staat ter dis
cussie stellen. Dit nu is voor de Franse etatisten met 
recht tegen het zere been. 

Zo benadrukt John Crowley pagina na pagina het 
grote belang van de staat als instrument van emanci
patie. Juist in een tijd van globalisering moet bet be-

I . Anthony Giddens, The Third Way, The 
renewal if Social Democracy, Cambridge: 

Socialisme &..Democratie, jaargang S7, 
nummer 1. 

6. Zie bv. Frank Vandenbroucke, ' De 
actieve welvaartsstaat: een Europees 
perspectief, Dr. J.M. den Uyl-lezing, 
I 3 december I 999; Kees van 
Kersbergen, ' De onontkoombaarheid 
van de ' derde weg', in: Socialisme &.. 
Democratie, jaargang S7, nr. 6, 2ooo; 
Ad Melkert, 'De weg van sterk naar 
sociaal, over de sociaal-democratie in 
Europa' , in: Socialisme &..Democratie, 
jaargang H, nr. Io, 1998 . · 

Polity Press, I 998. 
2. Zie o.a. Herbert Kitschelt, 
'European Social Democracy between 
political economy and electoral 
competition ' in: Continuio/ and Chanae 
in Contemporary Capitalism, Cambridge: 
Cambridge University Press, I 999; Jos 
de Beus ,'De Europese sociaal
democratie: politick zonder vijand' in: 

3. John Crowley, Sans epines, Ia rose, 
Ton_y Blair, un modele pour I' Europe?, 
Parijs: Editions Ia Decouverte, I 999· 
4· Zie de verschillende beschouwingen 
in Les notes de Ia Fondation jean-Jaures , 
volume I 3, augustus I 999 · 
s. Anthony Giddens, The Third Way and 
its critics, Cambridge: Polity Press, 
2ooo . 
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lang van de (natie)staat koste wat het kost verdedigd 
worden als integratiekader. Wie anders dan de staat 
kan orde scheppen in maatschappelijke conflicten. 
De 'civil society', hoe belangrijk ook, kan die rol 
niet overnemen. Cowley voegt daar dan nog wei, bij 
wijze van toegift, aan toe dat het hem niet zozeer 
gaat om de staat als institutie maar als forme d' ordre 
politique, zonder precies aan te geven wat daarmee 
dan precies wordt bedoeld. Terwijl het daar, naar 
mijn mening, net om gaat. 

De opkomst van de netwerksamenleving 
Een van de grote winstpunten van het Derde Weg 
debat is dat men oog heeft voor en inspeelt op de ra
dicale veranderingen die zich allerwegen voltrekken 
in en om het openbaar bestuur. Deze discussie, op
gepakt door Giddens, is van Amerikaanse origine. 
AI in Mandate for Change (1992), waarin de Derde 
Weg voor het eerst als concept werd gemtrodu
ceerd, wordt de noodzaak van een nieuw staatsidee 
ontwikkeld. Gepleit wordt voor Government as socie
ty's servant, not as its master, een derde weg tussen de 
linkse omhelzing van de staatsbureaucratie en het 
rechtse streven om de staat te ontmantelen. Reinven
tina aovernment werd het trefwoord. 

Met aile vraagtekens die men daarbij kan plaatsen 
(ikkom daar nog op terug) speelt deze benadering in 
op het ontstaan van, wat wei wordt genoemd, de 
netwerksamenleving. Oat houdt onder meer in dat 
de tijd van top-down politics voorbij is. Los van de dis
cussie over de omvang van de staat en de relatie tus
sen overheid en markt, gaat het vooral over de wijze 
waarop de staat opereert. Grof aangeduid gaat het 
om het zich wijzigen van het denken in termen van 
big aovernment naar good governance, van het primaat 
van instituties naar het functioneren van (besluitvor
mings)processen, van bureaucratische regelgeving 
naar zelfregulering en nieuwe vormen van participa
tie van burgers. De samenleving horizontaliseert (in 
het bedrijfsleven spreekt men van deverticalisering 
van de onderneming), heterarchie neemt de plaats 
in van hierarchie, de overheid wordt diffuus, pu
blieke diensten hybride, de bevelshuishouding 
maakt plaats voor de transactiehuishouding. Elk dos
sier gaat door vele handen, beleid wordt gemaakt 
door een veelheid van actoren, besluitvorming komt 
na deliberatie tot stand, de overheid zoekt naar 

draagvlak en consensus. Het Nederlandse polder
model maakt tot in het verre buitenland school. Met 
als bijkomend gevolg dat de pragmaticus Wim Kok, 
die enkele jaren geleden met welbehagen aile ideo
logische veren heeft afgeschud, tot zijn eigen verba
zing en met frisse tegenzin door zijn vakbroeders, 
Clinton voorop, is uitgeroepen tot de 'founding fa
ther' van de Derde Weg-ideologie. 

Het is de vraag of Kok, die in de Den Uyllezing 
nog voorspelde dat de komende tijd in het teken zou 
staan van de botsing tussen de twee visies (de liberale 
en de sociaal-democratische) op de rol van de over
heid, zich thuis voelt bij de paradigmawisseling die 
zich volgens Giddens in zijn vervolgboek rond de rol 
van de overheid voltrekt. Daarin neemt deze juist af
stand van deze 'monistische' rivaliteit tussen twee 
verouderde concepten. Sociaal-democraten, zo be
toogt hij, hebben in het recente verleden te weinig 
nagedacht over de ingebouwde gebreken van een 
sterke staatsbureaucratie die een gebrek aan effi
ciency en effectiviteit paart aan een tekort aan trans
parantie en responsiviteit naar de samenleving. De 
hervorming van de staat client dan ook een eerste 
prioriteit te zijn van de sociaal-democratie. Daarbij 
gaat het niet om de omvang van de staat (ook Gid
dens verzet zich tegen het neo-liberale ontmante
lingsstreven) maar om de effectiviteit van de staat, 
die alleen maar bevorderd kan worden als deze zich 
openstelt voor de veranderingen in de samenleving, 
tot uitdrukking komend in de opkomst van de civil 
society, een verzamelnaam voor kritische burgers die 
zich sterk willen maken voor de publieke zaak zon
der de omwegen te bewandelen van de veelheid van 
gevestigde instituties waaronder de omweg van de 
politiek cq. politieke partijenJ 

De gepolitiseerde, hierarchische staat is in deze 
netwerksamenleving niet Ianger alleenzaligmakend 
als het gaat om de levering van publieke diensten, so
dale bescherming en openbare orde. Hij is oversized 
en underpeiforming en veroorzaakt een democratisch 
deficiet in de vorm van een publiek onbehagen. 
Tegen de achtergrond van een opkomende civil so
ciety is onze democratie niet democratisch genoeg, 
zolang de staat zich onvoldoende openstelt voor 
nieuwe vormen van burgerparticipatie. De inzet van 
een op de Derde Weg gemspireerde, sociaal-demo
cratische politiek zou niet de verdediging van de 

7. K. Schuyt, 'Een nieuwe opvatting 
van de civil society', in: Socialisme &.. 
Democratie, jaargang 55, nr. s, 1998. 
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staat, maar juist een drastische hervorming daarvan 
tot uitgangspunt moeten kiezen en zich tot tolk 
moeten maken van een nieuwe, al op ganggekomen, 
democratiseringsbeweging. 

De overheid als duizendkoppiB monster 
Om de paradigmawisseling waarover Giddens 
spreekt beter te kunnen beoordelen (de horizontali
sering van de samenleving, de opkomst van de 'civil 
society', de noodzaak van een nieuw evenwicht tus
sen overheid en burgers) is het wellicht goed enige 
ordening aan te brengen tussen de verschillende be
grippen die achter het verschijnsel staat schuil gaan. 
Het is binnen de sociaal-democratie bon ton om ta
melijk gemakzuchtig te spreken over de rol van DE 
overheid waar een gevarieerd scala van verschil
lende instituties bedoeld wordt. Ik ga nu maar even 
voorbij aan het feit dat DE overheid niet bestaat maar 
in werkelijkheid een verzamelnaam is van een dui
zendkoppig monster bestaande uit een grate diver
siteit van bestuurslagen, bestuursorganen, verko
kerde departementen, uitvoeringsorganen (al of 
niet verzelfstandigd of geprivatiseerd) en wat dies 
meer zij . Waar het mij om gaat is dat er wezenlijke 
verschillen zijn tussen de overheid, het openbaar be
stuur, de publieke sector en het publieke domein 
terwijl deze begrippen vaak door elkaar worden ge
bruikt en over een kam worden geschoren. Toch is 
een scherp onderscheid cruciaal als het gaat om de 
plaatsbepaling van de politiek en het onderkennen 
van de veranderingen die zich daarin (zouden moe
ten) voltrekken. 

Zo gaat achter het begrip overheid het complexe 
krachtenveld schuil van de relatie politiek-bureau
cratie die, mede als gevolg van de paradigmawisse
ling, steeds meer onder druk komt te staan. Bij het 
openbaar bestuur richt zich de schijnwerper primair 
op het politieke bestuur en de vraag op welke wijze 
de politiek, democratisch gelegitimeerd, haar doel
stellingen van beleid op verschillende bestuurlijke 
niveaus via de overheid cq. de bureaucratie kan reali
seren. De publieke sector is het geheel van publieke 
voorzieningen en diensten, dat binnen de randvoor
waarden door de overheid gesteld, het gevoerde be
leid omzet in concrete dienstverlening aan de bur
gers. Het publieke domein is de concrete belevings
wereld van de burgers waar men uiteindelijk de 

pleasures and pain van het overheidsbeleid ondergaat 
of zich daar tegen te weer stelt. 

Zoals gezegd is dit onderscheid wezenlijk voor 
de plaatsbepaling van de politiek. Zoals de zaken er 
nu voorstaan kost het de politiek (die zich bovendien 
nog verplaatst, een thema apart) steeds meer moeite 
om binnen de overheid in de relatie met de bureau
era tie de toon te zetten en daarnaast ook nog greep 
te houden op de uitvoering van het beleid in de ge
wenste richting, aangenomen dat die richting vanuit 
de politiek ook is aangegeven. Het openbaar bestuur 
wordt dan ook in toenemende mate een domein 
waar (verzelfstandigde) ambtenaren beleidsbepa· 
lend zijn. Politi eke bestuurders voelen zich genood
zaakt, zeker op incidentgevoelige beleidsterreinen, 
zich meer en meer met beheerskwesties bezig te 
houden, ten detrimente van hun inhoudelijk-rich
tinggevende verantwoordelijkheden. In het pu
blieke domein, waar het uiteindelijk allemaal om be
gonnen is, schittert de politiek door afwezigheid en 
ontwikkelt zich in toenemende mate een 'civil so· 
ciety' van publiek-geengageerde burgers die de poli
tiek als participatie-vehikel overslaan en recht
streeks kanalen graven in het ambtelijk overheids
apparaat. De netwerksamenleving faciliteert een 
dergelijke ontwikkeling in snel tempo. Het politieke 
bedrijf, toch al aangetast door de slinkende led ental
len van politieke partijen, marginaliseert en raakt 
out cj' touch. 

Drie nieuwe bestuursstijlen 
Binnen de overheid ziet men, als reactie op deze ont· 
wikkeling een drietal, deels alternatieve, deels el
kaar overlappende, nieuwe bestuursstijlen ontstaan 
die met elkaar gemeen hebben dat ze beogen het 
maatschappelijk draagvlak voor het gevoerde beleid 
te versterken. De overheid horizontaliseert en pro
beert weer meer voeling te krijgen met het publieke 
domein. 

1. Zo is er allereerst het New Public Manaaement, 
ontleend aan ReinventinB Government van Osborne 
en Gaebler. 8 Het kern punt van deze nieuwe be
stuursstijl is dat de overheid niet als bedrijf ( een 
hardnekkig misverstand) maar wei bedrijfsmati· 
ger zou moeten werken: consumentvriendelijk. 
Naar buiten in plaats van naar binnen gericht. 
Output (of prestatie- of performance) georien-

8. D. E. Osborne en T. Gaebler, 
Reinventina Government. How the 
entrepreneurial spirit is traniformina the 
public sector, Addison-Wesley, 1992 . 
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teerd, af te rekenen op concrete resultaten, min
der bezig met ondoorzichtige, interne procedu
res en bureaucratische regeigeving en toepassing. 
Publieke dienstverlening faciliterend in piaats 
van alles zelf te willen doen (niet roeien maar 
sturen is het credo). Het schept ruimte voor pu
bliek ondernemerschap, waarbij het politiek be
stuur op afstand en op hoofdlijnen (wei richting
gevend!) aile ruimte geeft aan ondernemende 
ambtenaren om de door de politiek geformu
leerde taraets te realiseren. 
2. 'Interactieve beleidsontwikkeiing' of 'co
productie van beleid' .9 De overheid probeert 
zoveel mogelijk maatschappelijke actoren van 
meet af aan bij de beieidsontwikkeling te betrek
ken. Dat kan in diverse fasen van de beleidsont
wikkeling: de agendavorming, de formulering 
van beleid ( ai of niet aan de hand van alternatie
ven), de (wijze van) uitvoering van het beieid tot 
en met de evaiuatie en bijsturing van het beleid. 
Maar de politiek behoudt, desnoods in elk van de 
fasen, het laatste woord, al wordt het primaat 
een ultimaat. 
3· Het 'onderhandelend bestuur'. 10 Dit gaat 
een stapje verder. Beleid komt aileen nag na on
derhandeling met maatschappelijke actoren tot 
stand. De politiek ziet toe op een level playinafield 
maar voor het overige onderhandeien overheid 
en maatschappelijke partijen op basis van gelijk
waardigheid. Het onderhandelingsresultaat 
heeft, rnisschien niet formeel maar wei feitelijk, 
een bindend karakter. Het primaat van de poli
tiek moet hier wijken voor een maatschappelijk 
primaat. 

Elk van deze 'gekanteide' bestuursstijien heeft uit 
een oogpunt van maatschappelijke inbedding en ver
sterking van legitimatie van beleid grate voordelen. 
Zij passen oak, de een meer dan de ander, in de ont
wikkeling naar een netwerksamenleving. Maar er 
kleven oak grate nadelen aan die onder ogen moe
ten worden gezien. lk noem de onverrnijdelijke 
traagheid van besluitvormingsprocessen ( stroperig
heid), het dreigende gebrek aan integraliteit en sa-

menhang, de premie op verkokering en bureaupoli
tiek (elke ambtelijke expert heeft zijn eigen net
werk), de overwaardering van begrippen als effi
ciency en doelmatigheid hoven normen van demo
cratie en rechtstatelijkheid (is de publieke onderne
mer nog wei een publieke ambtsdrager?), het zoek
raken van verantwoordelijkheden (de vele handen
bureaucratie), een toenemend gebrek aan transpa
rantie, de dominantie van sterke beiangengroepen, 
een mogelijke verviechtingmet commerciele belan
gen (hybriditeit), het ondersneeuwen van DE pu
blieke zaak omdat er zoveel publieke zaken tegelij
kertijd in het geding zijn, de ongelijkheid van kansen 
op participatie en empowerment zodat de tweedeling 
in de samenleving verscherpt wordt in plaats van 
overbrugd. 

Met name de variant van het onderhandeiend be
stuur, die in het Nederlandse poidermodei steeds 
meer gemeengoed wordt, bergt dit risico in zich. 
Vertalingen van het begrip netwerksamenleving in 
termen als de multi-stakeholder-society, de 'delibera
tieve democratie' (Hajer) 11 of the aae rif connexity 

(Muigan) 1 2 maken het gevaar van een unequality rif 
arms zichtbaar. Nieuwe bestuursstijlen moeten dan 
ook voortdurend getoetst worden aan het aloude 
democratische uitgangspunt van burgerparticipatie. 

De kanteling van het openbaar bestuur heeft ook 
grate gevolgen voor de reiatie tussen politiek en bu
reaucratie. Het is onrniskenbaar een feit dat het tra
ditionele, hierarchische, Weberiaanse model in zijn 
strikte vorm niet meer voldoet (Bovens) 1 3. In het 
oerwoud van netwerken en onderhandelingssitu
aties is het onverrnijdelijk dat ambtenaren, al of niet 
geformaliseerd, een zekere mate van zelfstandigheid 
cq. beleidsvrijheid verwerven. Dat heeft weer tot 
gevolg dat hun kennisvoorsprong op het politieke 
bestuur verder toeneemt. Een minister of wethou
der kan onmogelijk nag in een oogopsiag de veelheid 
van netwerken overzien, hoe goed oak de informa
tievoorziening geregeld is. Maar bij dat laatste kun
nen vele vraagtekens worden gepiaatst. Uit aile par
iementaire enquetes van de afgeiopen 1) jaar komt 
juist de hapering van die informatievoorziening als 
springend punt naar voren. In de nota 'Verantwoor-

9· Zie o.a.Jan Kooiman, Modern 
Governance, new oovernment-society 
inmactions, Lon den' SAGE publications, 
1993 en Pieter C. Lagas, 'Besturen op 
de rand van chaos', Voorburg: Eburon, 
1999· 

en l. C. van der Vlies, Onderhandelend 
bestuur en teaenstellinaen in belanaen, 
Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 1998. 

1 2. Geoff Mulgan, Connexity: responsi
bility, freedom, business and power in the 
new centwy, Londen: Vintage, 1998. 
13. M.A.P. Bovens, De vierde macht 
'revisited', over ambtelijke macht en publie
ke verantwoordino', oratie, Universiteit 
Utrecht, 13 september 2ooo . 10. S. Pront-van Bomrnel, H.D.Stout 

1 1 • Maarten Hajer, Politiek als 
vormaevina, oratie UvA, Amsterdam: 
Vossiuspers AUP, 2ooo . 
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delijkheid in vertrouwen' 14 die het kabinet vorig 
jaar naar aanleiding van de Bijlmerenquete bij de 
Kamer indiende wordt gesteld dat van een goede 
ambtenaar wordt verwacht dat hij de minister voor
ziet van 'beleidsrelevante' informatie. Doet hij dat 
niet dan maakt hij zich schuldig aan plichtsverzuim 
en kan, in het ergste geval, uit zijn functie worden 
ontheven. Maar over de vraag wat nu precies onder 
'beleidsrelevant' moet worden verstaan tast menig 
ambtenaar in het duister omdat de politieke (en ook 
ambtelijke) top rekent op een gezonde dosis Fineer

spitzeneiftihl. Het is dan ook niet verbazingwekkend 
dat de relatie tussen politiek en bureaucratie ver
krampingsverschijnselen vertoont. Terwijl de amb
telijke wereld steeds beter inspeelt op de netwerksa
menleving en maatschappelijk steun bijeen sprok
kelt voor het te voeren beleid beroept het politieke 
bestuur zich te pas en te onpas op het politieke pri
maat, wat een inhoudsloos begrip dreigt te worden 
als daaraan geen richtinggevend beleid ten grondslag 
ligt. 

Een andere uiting van deze krampachtigheid is 
het feit dat het politieke bestuur bij gebrek aan in
houdelijk debat (Geelhoed)'S meer en meer vlucht 
in beheerskwesties en de neiging vertoont op de 
stoel van de (top)ambtenaar te gaan zitten. Metals 
gevolg dat de natuurlijke taakverdeling tussen poli
tiek bestuur (verantwoordelijk voor de formulering 
van richtinggevend beleid) en de (top)ambtenaar 
(verantwoordelijk voor het management van de in
tegrale beleidscyclus) meer en meer vervaagt. Het 
politieke bestuur wordt het gezicht van de bureau
cratie in plaats van traft d'union te zijn tussen over
heid en samenleving. De paradoxale situatie doet 
zich voor, mede als gevolg van de horizontalisering, 
dat tal van ambtenaren (zeker op uitvoeringsniveau) 
meer voeling hebben met het publieke domein dan 
het gekozen bestuur. Oat kan toch niet de bedoeling 
zijn. 

Exit politiek leiderschap? 

De vraag wordt wei opgeworpen (Frissen) ' 6 of er in 
de, zich in toenemende mate zelfregulerende, net
werksamenleving nog wei behoefte is aan richting-

gevende politiek. Staat de moderne burger nog wei 
te springen om politiek leiderschap? Is de politiek, 
ooit door een van de grondleggers van de politicolo
gie, David Easton, gedefmieerd als de gezagheb
bende toedeling van, de burgers bindende, waarden 
en norm en in een samenleving '7, niet iets van de vo
rige eeuw? Het is waar, weinig hedendaagse beoefe
naren van de politicologie en de bestuurskunde zien 
nog een gouden toekomst weggelegd voor domi· 
nante, daadkrachtige, laat staan betweterige, be
stuurders 'oude stijl' ' 8 . Op zijn best is er nog sprake 
van vraag naar bestuurlijke types die de zichzelf re
gulerende processen in onze post-moderne demo
cratie faciliteren: bestuurders 'nieuwe stijl' ook wei 
procesmanagers genoemd. De geboren netwerkers 
die zelf geen mening hebben maar als geen ander in 
staat zijn anderen het voile pond te geven, die stimu
leren en anderen tot participatie aanzetten, die goed 
kunnen netwerken en teambuilden, die zorgen dat 
de deliberatieprocessen een goed verloop hebben en 
tot een uitkomst leiden, die goed kunnen communi
ceren en alle actoren het gevoel geven van een opti
male betrokkenheid bij het eindresultaat en de im
plementatie ervan. 

Deze vorm van (politiek) leiderschap past ook 
uitstekend in de moderne spindoctorsdemocratie 
waarin de politiek geen eigen meningen heeft maar 
haar beleid afstemt op de laatste computeruitdraai. 
In die situatie ontstaat inderdaad het beeld van een 
'politiek zonder vijanden' waartegen de critici van 
de Derde Weg te hoop lopen (De Beus en Noter
mans)' 9. Het maakt dan geen verschil meer uit of 
het procesmanagement door het politieke bestuur 
dan wei door sensitieve ambtenaren ter hand wordt 
genomen. Of op den duur, zoals sommige techneu
ten voorspellen, door intelligente computersyste
men. E-eovernment als toppunt van democratie . 

Mijn persoonlijke mening is een andere. Naar
mate het ideeengoed van Giddens c.s. over de 
nieuwe rol van de (gekantelde) overheid meer wer
kelijkheid wordt (en ik zou willen dat de sociaal
democratie zich daar voluit voor inzet) zal er juist 
meer behoefte ontstaan aan richtinggevend politick 
leiderschap. Niet top-down, maar zoveel mogelijk 

14. Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, Vertrouwen in 
verantwoordelijkheid, Den Haag, 
september 1999. 
15. A. Geelboed, 'Politiek, beleids· 
uitvoering en ambtelijk apparaat', 
Tweede Kamer 1998·1999, 262oo III, 
nr. 12. 

16 . P.H.A . Frissen, De virwele staat, 
Schoonhoven: Academic Service, 1996. 
1 7. D. Easton, A ~stems ana!rsis '![ 
political life, Chicago: The University of 
Chicago Press, 1965 . 

Het tij van de maatschappij en de aevolaen 
voor het overheidsjunctioneren, tvveede 
herziene druk, Den Haag: Elsevier 
bedrijfsinformatie, 2ooo. 
19 . Jos de Be us en Ton Notermans, 
'Een taxatie van de derde weg' in: 18. Zie o.a. Gerard Schouwen Pieter 

Tops, Stijlen van besturen, Amsterdam: 
Atlas, 1998 en ].A.A. van Huijgevoort, 

Beleid en Maatschappij, jaargang 27, 2, 
2ooo. 
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interactief. Politiek leiderschap dat de moed heeft 
om de nadelen die aan de horizontalisering ook ver
bonden zijn, zo goed en zo kwaad als het gaat, te on
dervangen. Oat vaart houdt in het besluitvormings
proces (vs. de stroperigheid), dat waakt over samen
hang en integraliteit (vs. de verkokering), dater op 
toeziet dat normen van democratie en rechtstate
lijkheid niet ten offer vall en aan doelmatigheid en ef
ficiency, dat de mens blijft zien achter de getallen, 
dat tegenwicht durft te bieden tegen machtige be
langengroepen, dat opkomt voor DE publieke zaak 
waar deze in de verdrukking raakt en normatieve 
randvoorwaarden die bij de beleidsontwikkeling in 
acht dienen te worden genomen, die zorgt dat pu
blieke voorzieningen ( ook bij privatisering) voor ie
dereen toegankelijk blijven, dat het milieu niet het 
stiefkind wordt van economische belangen, dat de 
stem van mensen met een participatie-achterstand 
ook gehoord wordt . Politiek leiderschap dat de 
moed heeft, waar nodig, desnoods dwars tegen de 
stroom in, richting gevend op te treden en de mi
nima moralia die verankerd zijn in onze Grondwet 
en de internationale verdragen te bewaken, ook in 
het debat over de toekomst van onze multiculturele 
samenleving. En dat bereid is, ondanks de vele han
den in de netwerkprocessen, verantwoordelijkheid 
voor het beleidsproces te nemen en ook aanspreek
baar is op de legitimiteit van het hele gebeuren. 

Reinventin9 politicians 

Het is een misverstand om te denken dat zo 'n vorm 
van richtinggevend leiderschap haaks zou staan op 
de ontwikkeling van nieuwe, horizon tale, bestuurs
stijlen. Zelfs bij de ontwikkeling van het New Public 

Manaaement is het uitgangspunt van politieke sturing 
een vanzelfsprekendheid. De moderne overheid 
moet immers sturen en niet roeien? De critici van 
het NPM (De Vries en Van Dam) 20 baseren hun be
zwaren op het feit dat de overheid nu eenmaal geen 
bedrijf is en de levering van publieke diensten geen 
blind bedrijfsproces waarin de outcome ailesbepalend 
is. Weinigen hebben echter kennis genomen van de 
vervolgstudie op Reinventina aovernment van Os
borne en Plastrik: Banishin9 Bureaucrac./'. Daarin 
wordt volmondig erkend dat de overheid iets anders 
is als een koekjesfabriek, maar dat neemt niet weg 

dat overheidsorganisaties, binnen de uitgangspun
ten vanuit de politiek geformuleerd, bedrijfsmati
ger en klantgerichter zouden kunnen (en dus moe
ten) werken . Juist bij de overheid moet er een core 

strate8J zijn, zo schrijven zij. Een explicite formule
ring van de doelstellingen van beleid. Hun aanpak 
legt juist het voile accent op politieke sturing, thin

kina biB but oraanisina small. Je kunt alleen maar aan 
peiformance-manaaement doen als de taraets tevoren 
helder zijn omschreven. Zelfs in een volledig op de 
consument (lees: de burger) afgestemde manage
mentstijl is het aan de politiek om de regels van de 
markt te structureren en bijzondere aandacht te 
geven aan het vraagstuk van gelijkheid van kansen 
voor aile burgers om te participeren. 'Reinventing 
government' vraagt om 'reinventing politics'. 2 2 

Het feit dat de politiek in de opkomende net
werksamenleving dreigt te worden gemarginali
seerd ligt niet aan de opkomst van die samenleving, 
niet aan de horizontalisering van het bestuur en het 
ontstaan van nieuwe bestuursstijlen, maar aan het 
feit dat men een blinde vlek lijkt te hebben voor de 
drastische veranderingen die zich - onvermijdelijk 
random de rol van de overheid aan het voltrekken 
zijn. Terwijl men denkt de hand en vol te hebben aan 
het 'runnen' van de staatsbureaucratie verliest men 
de voeling met het publieke domein. Terwijl men 
zich bij herhaling beroept op het primaat van de po
litiek, verliezen de politieke partijen steeds meer 
grand onder de voeten. De recruteringsfunctie 
loopt gevaar door een voortschrijding van het leden
verlies omdat actieve burgers in onze netwerkde
mocratie er de voorkeur aan geven andere, meer di
recte, wegen te bewandelen om hun invloed aan te 
wenden. De platformfunctie raakt in het ongerede 
vanwege de angst voor het inhoudelijke, publieke 
debat dat zich meer en meer buiten de politiek om 
voltrekt. De bureaucratisering van de politiek en de 
vlucht in beheerskwesties maakt dat elke vorm van 
inspiratie en aanstekelijkheid verdwijnt en burgers 
en politici verschiilende talen spreken. De verzake
lijking van de politiek maakt dat elk zicht op ideal en 
en beginselen aan het oog wordt onttrokken. De 
hang naar consensus per se maakt dat het zicht op 
verschiilen verdwijnt en de kiezer steeds minder te 
kiezen heeft. Het naar binnen gericht zijn van de po-

20. Jouke de Vries en Marcel van Dam, 
Politiek-bestuurlijk manaaement, een blik 
achter de aouden muur, Alphen aan den 
Rijn ' Samsom, 1998. 

Banishina Bureaucracy, the .five strataeis for 
reinventin9 aovernment, Addison Wesley, 
1997· 

vrije samenleving', in, Sociale 
Wetenschappen en beleid: spannende 
verhoudinaen, Amsterdam: Koninklijke 
Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, 2ooo. 21. David Osborne en Peter Plastrik, 

22. H.R. van Gunsteren, 'Heruitvinden 
van politiek, de veerkracht van een 
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litiek maakt dat de opkomst van de 'civil society' 
goeddeels aan haar voorbij gaat. Het gebrek aan po
litieke moed als essentiele waarden en normen in 
het geding zijn, het conflict- en probleemontwij
kend gedrag, de afkeer van verantwoordelijkheid op 
beslissende momenten in het parlementaire 
debat, 2 3 de vlucht in het 'vele handen' -argument 
tast het respect voor het politieke bedrijf aan en 
stoot vele, op zich geengageerde burgers af om hier
aan hun beste krachten te wijden. Juist de opkomst 
van deze 'civil society' (Schuyt), gebaseerd op de 
horizontalisering van de samenleving en de toene
mende mondigheid van burgers zou de politiek 
vleugels moeten geven. Nieuwe bestuursstijlen als 
hier geschetst, die de maatschappelijke betrokken
heid van burgers vergroten, zouden de politiek niet 
moeten marginaliseren maar juist nieuwe impulsen 
moe ten geven. De nieuwe onderhandelingstafels cq. 
nieuwe netwerken zijn broedplaatsen bij uitne
mendheid voor een nieuwe lichting van competente 
bestuurders. De 'civil society' is geen bedreiging 
voor de politiek maar, integendeel, een nieuwe re
cruteringsvijver, rnits de politiek maar bereid is bij 
het aantrekken van nieuw bestuurlijk talent buiten 

de eigen oevers te treden. 'Reinventing politics' be
tekent ook 'reinventing politicians' . 

Conclusie: Een van de belangrijkste bijdragen 
van de Derde Weg aan de vernieuwing van de soci
aal-democratie is de ontwikkeling van big government 
naar aood governance en de zoektocht naar een nieuwe 
balans tussen de rol van de overheid en de, in op
komst zijnde, 'civil society'. Juist die paradigmawis
seling wordt in het de bat over de Derde Weg onvol
doende opgepikt. Nog altijd identificeert de sociaal
democratie het openbaar bestuur teveel met de 
overheidsbureaucratie en te weinig met het publieke 
domein. Naar mijn mening ligt haar toekomstige po
sitioneringjuist in de tra/t d'union-functie tussen die 
twee. Die kan aileen worden vervuld als zij zich 
openstelt voor de opkomst van de 'civil society' en 
de betekenis daarvan onderkent als kweekvijver 
voor nieuwe vormen van politick leiderschap. Want 
daaraan bestaat juist in een zich horizontaliserende 
samenleving behoefte. 

ED VAN THIJN 

houder van de Dr.j .M Den Uyl leerstoel aan de 
Universiteit van Amsterdam 

23. E. van Thijn en P. van Dijk, 
'Parlementaire controle en ministeriele 
verantwoordelijkheid', in: 
Bestuurskunde, jaargang 9, nr. S, 
september 2ooo. 
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CULTU URPOLJT! EKE CONFRONTATIES 

Vander Zwan is 

Arie van der Zwan heeft 
zich bij de opening van het 
Theaterfestival gemengd in 
het cultuurpolitieke debat 
met een rede waarin hij op
poneert tegen mijn cul-

een voorvechter 
van gevestigde 

belangen 

je net zo goed ook beta's tot 
achterstandsgroep bom
barderen. 

Elk argument zou op zich al 
voldoende moeten zijn om 
zijn gelijk te hal en, maar tetuurbeleid. Hij toont zich 

in die rede een pleitbezor
ger van het gevestigde 
theater, ook van de gezel-

RICK VAN DER PLOEG zamen lijken ze nog het 
meest op een vierspan 

schappen die door de Raad voor Cultuur kritisch of 
zelfs negatief zijn beoordeeld. Zijn betoog komt er 
eigenlijk op neer dat het theater beter af was geweest 
als alles bij het oude was gebleven. 

Zijn kruistocht tegen vernieuwing gaat nog veel 
verder. Hij stelt, dat mijn prioriteit voor culturele 
diversiteit is gebaseerd op een probleem dat hele
maal niet bestaat dan wei vanzelf oplost. Om voor de 
nieuwe garde cultuurmakers ruimte te maken, heb 
ik vele nieuwe aanvragen uitgelokt die kwalitatief 
natuurlijk niks voorstellen. Om die nieuwe groepen 
tach in de cultuurnota te krijgen heb ik het kwali
teitscriterium gerelativeerd en bovendien andere 
criteria bedacht waarop die nieuwkomers hoog zou
den scoren. Bij dit alles heeft de Raad voor Cultuur 
mij slaafs gevolgd. Dit cultuurpolitieke activisme is 
een gevaarlijke trendbreuk in het cultuurbeleid en 
moet worden gestopt. Aldus Vander Zwan. 

Waar haalt hij het vandaan? Niet uit rnijn uit
gangspuntennota. Het is op zijn zachtst gezegd 
vreemd dat het document waar het allemaal om 
draait, niet op zijn uitvoerige literatuurlijst voor
komt. 

Vander Zwan heeft weinig op met mijn prioriteit 
om de afkalvende deelname van jongeren aan de tra
ditionele cultuur te stoppen. Hij gebruikt daarbij 
vier typen argumenten door elkaar. 

- het probleem bestaat helemaal niet: jongeren 
nemen helemaal niet minder deel aan cultuur 
- het probleem lost vanzelf op, want het is een 
levenscyclisch verschijnsel; 
- er is niks aan te doen; 
- het is helemaal geen probleem, want dan kan 

waarvan de paarden elk een 
andere kant op willen. De lezer mag kennelijk zelf 
kiezen op welk paard hij wil wedden. Hoe zit het 
echt? 

Voor de stelling van Van der Zwan dat jongeren 
helemaal niet minder aan het culturele Ieven blijken 
dee! te nemen, is geen enkele empirische grand. In 
de uitgangspuntennota heb ik een bijlage opgeno
men over de deelname van jongeren aan de podium
kunsten, het lezen, de amateurkunst en het bezoek 
aan musea. Het patroon is onloochenbaar: de deel
name van jongeren aan de traditionele cultuur daalt, 
die van ouderen stijgt. De gegevens zijn gebaseerd 
op onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbu
reau. De cijfers die Vander Zwan over het theater 
gebruikt, wijken niet wezenlijk af van het algemene 
beeld. De daling van het theaterbezoek in de leef
tijdsgroep 1 6-2 s noemt hij 'in Iichte mate negatief', 
maar hij zegt er niet bij dat het om minus 2 2 procent 
gaat! Bovendien is deze daling geen toeval maar een 
trend die zich al sinds het begin van de jaren tachtig 
manifesteert. Het jongste Sociaal en Cultureel Rap
port Ievert nog een ander, weinig geruststellend ge
geven op: de tanende belangstelling van jongeren 
voor cultuur is geen Europees maar voornamelijk 
een Nederlands verschijnsel. Hieruit mag niet wor
den geconcludeerd dat Nederlandse jongeren acul
tureel zijn . Zij hebben hun eigen cultuur en vinden 
kennelijk weinig van hun gading terug op de tradi
tionele podia. 

Tegelijkertijd blijkt ook dat de deelname van ou
deren juist stijgt. Oat lijkt een ondersteuning voor 
zijn argument dat het op latere leeftijd vanzelf weer 
goed komt. Het is een veelgehoorde theorie, maar is 
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hij ook waar? Het s c P twijfelde er in zijn rapport van 
1998 al aan, in het recent verschenen rapport heeft 
het nieuwe aanwijzingen dat er in plaats van de le
venifasetheorie meer grond is voor de concurrerende 
socialisatietheorie. Want het 'keerpunt' in de deel
name schuift steeds verder op. Jongeren zijn anders 
'geprogrammeerd', zegt het s c Pen blijken op latere 
leeftijd vast te houden aan de populaire cultuur 
waarmee ze zijn opgegroeid. Dit is een bedreiging 
voor de toekomstige cultuurdeelname. 

Daar komt nog iets belangrijks bij . De weten
schap leert ons namelijk ook dat wie op jonge leef
tijd niet in aanraking is gekomen met de traditionele 
cultuur (via het ouderlijk milieu, of via school, of an
derszins) zich op latere leeftijd daar niet meer toe zal 
bekeren. lk weet ook dat het ouderlijk milieu de in
vloedrijkste factor is, maar aan het ouderlijk milieu 
kan ik niks aan veranderen. Wei aan de kennisma
king met cultuur binnen ofbuiten de school. Het on
derzoek van toonaangevende Nederlandse onder
zoekers, zoals de Utrechtse hoogleraar Harry Gan
zeboom wijst uit dat die kennismaking wei degelijk 
effect heeft voor de deelname op latere leeftijd . Het 
is precies om die reden dat ik net als mijn voorganger 
zwaar heb ingezet op de cultuureducatie binnen en 
buiten de school: met het project Cultuur en 
School, met de introductie van cultuurvouchers 
voor leerlingen, met de herstructurering van de cul
tuureducatie, en met het Actieplan Cultuurbereik. 
Vander Zwan mag dat allemaal cultuurpolitiek acti
visme vinden voor een niet bestaand probleem, ik 
vind dat ik er als verantwoordelijk bewindspersoon 
verstandig aan doe de signal en van het s c Pen andere 
onderzoekers serieus te nemen. 

lk besefheel goed dat dit moeilijk bei'nvloedbare 
processen zijn waarvoor een lange adem nodig is. lk 
heb nooit het tegendeel beweerd en a! helemaal niet 
dat het in een kabinetsperiode geregeld kan worden. 
De overheid is geen 'social engineer' . Maar ik dee! 
niet de opvatting van Vander Zwan dat het zelfs ge
vaarlijk is om de aansluiting met de jeugd te zoeken. 
Het succes van het jeugdtheater bewijst dat het mo
gelijk is zonder enige concessie te doen aan de artis
tieke integriteit jongeren voor het theater te interes
seren. 

Van der Zwan verwacht dat met het stijgen van de 
opleidingsniveau onder allochtonen de participatie
graad vanzelf zal meegroeien. Het is dus vooral een 
kwestie van opleiding. Velen zijn hem in die opvat
ting voorgegaan. Voor die hypothese pleit ook zijn 

constatering dat alle naoorlogse inspanningen niet 
geholpen hebben om de lager opgeleiden voor de 
traditionele cultuur te interesseren. 

Maar die opvatting laat toch een vervelende vis
graat in de keel achter: hoe komt het dan dat de ex
plosieve stijging van het gemiddelde onderwijsni
veau van de afgelopen 2 5 jaar (en hier hoeven we 
over cijfers a! helemaal niet te bakkeleien, want die 
stijging is ronduit spectaculair) niet heeft geleid tot 
een noemenswaardige stijging van de cultuurdeel
name? Een belangwekkende vraag, waarop we ei
genlijk geen goed antwoord weten. 

Vander Zwan daarentegen vindt die vraag 'mis
plaatst' . Waarom hij dat vindt, zegt hij niet. Maar 
voor het theater geeft hij alvast een verklaring die 
even simpel als verbluffend is: de hoogopgeleiden 
zijn uit de steden naar de voorsteden getrokken en 
de laagopgeleide allochtonen zijn er voor in de plaats 
gekomen. Het is eigenlijk nog een wonder dat het 
theaterbezoek als gevolg daarvan niet is gedaald . 

Een bewijs voor die stelling Ievert hij er niet bij 
en dat zou hij ook niet kunnen. Want als hij gelijk 
heeft, zou het bezoek substantieel moeten toene
men als we de theateraccommodaties naar de voor
steden zouden verplaatsen. Oat lijkt me niet erg 
waarschijnlijk. Als ik daarover dan zelf ook een hy
pothese mag formuleren, dan zou ik zeggen: in de 
voorsteden wonen de hoogopgeleiden met kinderen 
en in de binnensteden de hoogopgeleiden zonder 
kinderen; en die laatsten zijn voor het theaterbezoek 
vee! malen belangrijker. 

Waarmee de opleidingsparadox nog niet is opge
lost. Mijn voorlopige conclusie is dat er in de om
gang van burgers met de podiumkunsten fundamen
tele veranderingen gaande zijn, dat die veranderin
gen van wezenlijke invloed zullen zijn op deelname 
aan de traditionele podiumkunsten en dat er geen 
reden is daar zorgeloos over te doen. 

lk kom nu op Vander Zwan's kruistocht tegen de 
doorstroming en vernieuwing. In de uitgangspun
tennota heb ik het thema van de doorstroming ge
agendeerd, om meer ruimte te scheppen voor cultu
rele diversiteit, maar ook omdat met name het 
theaterbestel volledig dreigde dicht te slibben. Ook 
anderen hebben een lans gebroken voor vernieu
wing van het bestel. De comrnissie-Rottenberg 
vond het toneelbestel verstard: wie eenmaal in het 
kunstenplan zit, hoeft er niet meer uit, zo lijkt het 
wei, en dit belemmert de doorstroming van nieuwe 
initiatieven en de ontwikkeling van het toneel. Elf, 
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relatief jonge theatergezelschappen stelden in een 
pamflet dat ze nu we! lang genoeg in de wachtkamer 
van het Fonds voor de Podiumkunsten hadden geze
ten en dat de vee! geprezen diversiteit en kwaliteit 
van het theater nu ook maar eens in de cultuurnota 
gehonoreerd moesten worden. Een groat aantal 
mensen uit de cultuursector ondertekenden het 
pamflet 'Tussen wal en schip' waarin gepleit wordt 
voor meer culturele diversiteit in het aanbod. 

Er was nog een reden om aandacht te vragen 
voor de doorstroming. Het systeem van de cultuur
nota heeft de neiging het bestaande te bevestigen. 
Oat systeem gaat ervan uit dat iedere aanvrager ge
lljke kansen heeft op toetreding, ongeacht of hij a! 
gesubsidieerd wordt of niet. De praktijk heeft echter 
uitgewezen dat dit een slag anders ligt. Want de 
drempel om het subsidie aan een instelling te beein
digen is nu eenmaal hager dan om een subsidie aan 
een rueuwe instelling te onthouden. Dit is ook juri
disch het geval. De bewijslast om een subsidie te 
beeindigen is grater dan om een nieuwkomer er een 
te ontzeggen. De neiging is dus te kijken naar wat 
eruit kan en op basis daarvan vast te stellen wat erin 
kan. Maar vanuit een gelijke behandeling gerede
neerd kan deze methode net zo goed omgekeerd 
worden: kijk eerst water in kan en vervolgens water 
dus uit moet. Ik heb me dus niet opgeworpen voor 
een voorkeursbehandeling maar voor een gelijke be
handeling. 

Overschrijd ik daarmee de Thorbeckiaanse 
grenzen van het cultuurbeleid? Nee. De regering is 
neutraal in artistiek-inhoudelijke oordelen maar 
niet afzijdig als het gaat om een eerlijke en zorgvul
dige verdeling van cultuursubsidies die recht doet 
aan culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. 
Maar zelfs dan nog is voor de doorstroming het kwa
liteitsoordeel van deskundigen beslissend. Als de 
raad ondanks mijn pleidooi tot de conclusie was ge
komen, dat aile gesubsidieerde instellingen nog 
steeds aan de kwaliteitseisen voldoen en dater onder 
de rueuwkomers geen kwaliteit voorhanden was, 
dan was er niks veranderd. 

De Raad voor Cultuur nu heeft geadviseerd voor 
doorstroming in het theater op grand van een kwali
teitsanalyse, Vander Zwan pleit tesen doorstroming 
op grond van een op zichzelf interessante marktana
lyse. Zo adviseert de raad op kwaliteitsgronden de 
subsidie aan Toneelgroep De Appel te beeindigen, 
Vander Zwan bepleit juist het behoud van De Appel 
omdat dit gezelschap vee! publiek trekt en een type 

theater brengt waarvan er te weinig is. Het inconsis
tente in zijn betoog is dat hij niet aileen in het geval 
van De Appel, maar in zijn hele pleidooi tegen door
stroming uitgerekend die criteria gebruikt (bereik 
en positie in het bestel), waarvan hij mij verwijt dat 
ik ze gelntroduceerd heb om ondermaats preste
rende nieuwkomers in de cultuurnota te krijgen. En 
daarbij laat hij ook nog de cruciale vraag onbeant
woord hoe deze criteria in relatie tot het kwaliteits
criterium gewogen moeten worden. Is hij van me
ning dat gezelschappen die niet aan het kwaliteitscri
terium voldoen, toch tot de cultuurnota kunnen 
worden toegelaten, enkel en aileen omdat ze vee! 
publiek trekken of een aanbod verzorgen dat schaars 
is? Mijn antwoord daarop is een ondubbelzinnig nee. 
Ik heb de aanvullende criteria gelntroduceerd om in 
het geval er meer kwaliteit is dan geld, dit type over
wegingen in de afweging te betrekken. Maar Vander 
Z wan bepleit in feite een relativering van het kwali
teitscriterium door andere criteria tenminste even 
zwaar te Iaten meewegen. 

Hij gaat nog verder. Terwijl hij het bestaande aan
bod verdedigt op niet-artistieke gronden, desavou
eert hij het nieuwe aanbod op voorhand als onder
maats. Letterlijk zegt hij: 'Het moet hem op grand 
van de aanvragen ook wei duidelijk geworden zijn 
dat de nieuwkomers bij strikte toepassing van het 
kwaliteitscriterium weinig kans zouden maken.' En 
elders spreekt hij van nieuwkomers 'met een hoogst 
onduidelijke staat van dienst'. Waar baseert hij dat 
oordeel op? Vindt hij gezelschappen als 't Barre 
Land en Dood Paard, waarvan keer op keer voor
stellingen worden geselecteerd voor het Theaterfes
tival, werkelijk nieuwkomers met een onduidelijke 
staat van dienst? Hier is Vander Zwan inmiddels mij 
lenver verwijderd geraakt van zijn op de eerste blad
zijde parmantig geformuleerde uitgangspunt dat hij 
kiest voor de feiten in plaats van met !outer kwalita
tieve overwegingen en argumenten om de oren te 
slaan. Hier komt de aap uit de mouw. Voor het be
staande aanbod haalt hij alles uit de kast om het te 
verdedigen, de nieuwkomers worden in een enkele 
zin weggeschreven. Wie zijn betoog baseert op zo
veel vooringenomenheid, laat tenminste de verden
king op zich dat hij niet opkomt voor een bloeiende 
en hoogwaardige theatercultuur maar dat hij zich 
voor het karretje heeft Iaten spannen van gevestigde 
theaterbelangen. 

RICK VAN DER PLOEG 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur &... Wetenschappen 
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Dupliek 
In zijn weerwoord tracht Rick van der Ploeg mij in 
de hoek van de voorvechters van gevestigde belan
gen te plaatsen. Alleen al het feit dat ik aan het slot 
van de door mij uitgesproken 'State of the Union' 
een lans gebroken heb voor een ander systeem van 
subsidietoekenning, namelijk open inschrijving, laat 
zien dat doorstroming ook voor mij belangrijk is. 
Boekman heeft het dilemma van de cultuurpolitiek 
in zijn stu die Overheid en Kunst in Nederland uit 1 9 3 9 

a! raak getypeerd: Het beleid beoogt toneel te sti
muleren, maar de concrete beleidsmaatregelen 
draaien erop uit dat bepaalde gezelschappen en in
stellingen financieel ondersteund worden. (Voeren 
we een kunstbeleid of een kunstenaarsbeleid?) 
Doorstroming is dus nodig om verstarring te door
breken en nieuwe initiatieven te honoreren. Maar 
aan doorstroming zijn ook grenzen gesteld. Voor het 
leveren van prestaties op hoog niveau is institutiona
lisering onmisbaar hoezeer ook het gevaar van ver
starring hieraan inherent is. Een systeem van open 
inschrijving zou mijns inziens het beste middel zijn 
om aan dit dilemma te ontsnappen. Het voordeel 
ervan is bovendien dat het de overheid dwingt om 
vooraf zorgvuldig aan te geven welke eisen gesteld 
worden en op welke wijze de gunning zal verlopen. 
Wat mijns inziens binnen elk systeem voor een over
heid voorop hoort te staan, is de zorgvuldigheid 
waarop aanvragers c.q. inschrijvers recht hebben. 

Mijn verwijt aan Van der Ploeg dat zijn cultuur
politiek activisme, met name zijn aanpak van de 
nieuwe doelgroepen, geen hout snijdt als je naar de 
feitelijke participatiecijfers kijkt, wordt door hem 
met kracht verworpen. 

Ik baseer me hiervoor op des c P-publicatie Bereik 
van de Kunsten (maart 2ooo ), met name de overzicht
stabel op blz. _n/ 54 die het bezoek aan culturele in
stellingen weergeeft naar achtergrondkenmerken 
van de bezoekers zoals leeftijd, opleiding en etnici
teit. Deze participatiegegevens in procenten van de 
betreffende bevolkingscategorie hebben betrekking 
op de bevolking van zes jaar en ouder. 

Voor toneel, klassieke muziek, ballet, cabaret, 
popmuziek/jazz en film werden vergelijkende cij
fers gegeven voor de jaren 19 8 3 en 19 9.). Grote ver
schuivingen in participatie hebben zich in die pe
riode niet voorgedaan. Dit betekent dat het bezoek 
ook moet zijn toegenomen; een gelijk participatie
cijfer met een stijgende bevolking Ievert immers in 
absolute aantallen een stijgend bezoek op. En dit 

niettegenstaande de toegenomen concurrentie van 
allerlei andere vrijetijdsactiviteiten. Ook naar ach· 
tergrondkenmerken van de bezoekers zijn de ver
schillen tussen 1983 en 199.) beperkt. De eerste 
markante uitzondering betreft de belangstelling 
voor popmuziek die in bredere groepen geaccep· 
teerd is. De tweede uitzondering, die ik in mijn rede 
ook signaleerde, betreft de toegenomen belangstel
ling onder de jongste leeftijdsgroep ( 6-1.) jaar) voor 
toneel. In de categorie 16- 2.) jaar is er enige terugval 
met weer en toename hoven de 2.) jaar. Ik schreef dit 
verloop toe aan het fenomeen van de levenscyclus. 
Zou je aile jongeren (t/m 2.) jaar) samen nemen, 
dan is er in deze groep veeleer van een toename 
in participatie dan van een afname sprake. Ik houd 
derhalve staande dat de cultuurparticipatie van jon· 
geren geen aanleiding kan geven voor een nieuwe 
doelgroepenbenadering. Overigens gaf de opva]. 
lende toename van het toneelbezoek in de jongste 
leeftijdscategorie mij aanleiding te verzuchten waar· 
om Van der Ploeg niet meer vertrouwen stelt in de 
bevordering van de culturele en kunstzinnige vor· 
ming (cKv) in het voortgezet onderwijs. Dit vak 
leidt kennelijk tot tastbare resultaten en sluit beter 
aan bij het kweken van belangstelling voor cultuur 
die op jonge leeftijd het meeste aanslaat. Ook het 
jeugdtoneel verdient in dit opzicht zowel een eer· 
voile vermelding als steun, zo luidde mijn redene· 
ring. 

Naar opleiding gerekend zijn de verschillen in 
participatie tussen 198 3 en 199.) zeer beperkt. In de 
hogere opleidingscategorieen is het participatiecij· 
fer allerminst onder druk komen te staan van de 'ex· 
plosieve stijging van het opleidingsniveau ' . Deze 
constatering impliceert derhalve dat als gevolg van 
de stijging van het aantal hoger opgeleiden, de be· 
zoekers uit de hogere opleidingsgroepen zijn mee· 
gegroeid met het gestegen opleidingspeil. Van een 
opleidingsparadox is derhalve geen sprake. 

Ook naar etniciteit geven de participatiecijfers 
veeleer een bemoedigend dan een ontmoedigend 
beeld . Voor 1 9 8 3 is deze indeling weliswaar niet be· 
schikbaar maar een deelnamecijfer in 199.) van 19 
procent in de Surinaams/ Antilliaanse bevolkings· 
groep in vergelijking met 2 3 procent voor de au· 
tochtonen duidt toch bepaald niet op een wereld van 
verschil. Zelfs voor de. Turks/Marokkaanse bevo]. 
kingsgroep ligt het cijfer met 1 o procent op een ni· 
veau dat erop duidt dat met het inlopen van de oplei· 
dingsachterstand ook de participatie gelijke tred zal 
houden. Ik houd dus staande dat er in de participa· 
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tiecijfers voor Van der Ploeg's beleidsaanpak geen 
steun te vinden is. 

Mijn laatste opmerking betreft de beoordeling 
van toneelgezelschappen door de Raad voor Cul
tuur. In zijn adviesaanvraag aan de Raad lanceerde 
Vander Ploeg vier criteria, te weten kwaliteit, maat
schappelijk bereik, subsidiebedrag per bezoek en 
positie in het bestel. Uitdrulkkelijk werd in de ad
viesaanvraag gesteld dat in de adviesteksten van de 
Raad met elk van deze vier criteria rekening moest 
worden gehouden. Voorts stelde Van der Ploeg dat 
de Raad in de adviezen moest nagaan of in het spec
trum van experimented aanbod tot aanbod dat zich 
richt op brede of juist specifieke publieksgroepen 
voldoende spreiding zou zijn. 

N og afgezien van de vraag of deze criteria ook de 
mijne zouden zijn, ben ik van mening dat een Raad 
die deze opdracht aanvaardt, dan ook gehouden is 
deze uit te voeren. De Raad heeft zich hieraan even
wei niet gehouden. In plaats van een systematische 
en transparante vergelijkende beoordeling, we
melen de adviesteksten van subjectieve oordelen, 
zeker waar het kwaliteit betreft. Zo scoort De Appel 

bijvoorbeeld op drie van de vier criteria van Van 
der Ploeg controleerbaar positief wat in de advies
tekst niet naar voren komt en wordt dit gezelschap 
door de Raad gemangeld omdat er te weinig ver
trouwen in de artistieke Ieiding zou bestaan. De 
kwaliteit van de voorstellingen, waar het om zou 
moeten draaien, blijft onbesproken. Een dergelijke 
onzorgvuldige oordeelsvorming is bestuurlijk laak
baar. Ik hoop dan ook dat De Appel, als het negatieve 
oordeel gehandhaafd blijft, naar de bestuursrechter 
zal stappen. Een toetsing van de door de Raad ge
volgde beoordelingsprocedure lijkt me van groot 
belang voor het waarborgen van de zorgvuldigheid 
in het optreden van de overheid en overheidsorga
nen. 

Wat ik in de opstelling van Vander Ploeg niet be
grijp is hoe hij kan schermen met cultureel onderne
merschap en vervolgens op de proppen komt met 
een voorkeursbehandeling die we vanuit het min
derhedenbeleid kennen. De cultuur vraagt om een 
andere benadering. 

ARIE VAN DER ZWAN 
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APOCALYPS II 

DE APOCALYPS DER SOCIAAL-DEMOCRATEN 

Reisdocumentenachwat hier ben ik, 

zoek geen asyl want ben avonturier. 

Hethoogsterechtonrechttentop geldt hier 

wanneer ik in jouw papierwinkel stik. 

Je krijgt een koekjevaneigendeeg: lik 

maar, doop maar in je thee, het helpt geen zier, 

je springt hoog en laag of vertrekt geen spier 

en wordt een pakjemeteengrotestrik. 

Daar heb ik je waar ik je hebben wil. 

Een woestijnschip vaart je naar Bagdad toe, 

naar Teheran of naar Mogadisjoe. 

Je bent welkom, je paspoort een paskwil, 

middelenvanbestaan wil ik niet weten, 

wit ben je, mier niet, om papier te vreten . 

De duivel spreekt als illegaal! (RB) 

JAN KUIPER 
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Het belang van de 
staat in Midden- en 
Oost-Europa 

Herman Hoen bespreekt: 

John Eatwell, Michael Ellman, Mats 

Karlsson, Domenico Mario Nuti and 

Judith Shapiro, Hard Budaets, Sift States: 

Social Policy Choices in Central and Eastern 

Europe, Londen : Institute for Public 

Policy Research. 

In 1989 werden de communisti
sche machthebbers in Midden- en 
Oost-Europa gedwongen het re
geringspluche te verlaten. Maar 
het magische jaar bracht niet ai
leen nieuwe spelers in wat toen 
nog het 'Oostblok' werd ge
noemd. Het bracht vooral nieuwe 
spelregels. Het socialisme werd 
ten grave gedragen en de centraal
geleide economie diende plaats te 
maken voor marktcoordinatie. De 
transformatie heeft de Ianden in 
Midden- en Oost-Europa in de 
jaren negentig van de vorige eeuw 
voor aanzienlijke problemen ge
steld. Zo maakte de vertrouwde 
idee van volledige werkgelegen
heid plaats voor de gedachte van 
de noodzaak permanent te moe
ten vechten voor het behoud van 
een baan of te moeten zoeken naar 
een andere betrekking. De ten 
tijde van het communisme opge
zette organisatie van sociale vang
netten diende te worden vervan
gen door een stelsel dat voldoet 
aan de eisen van een moderne 
markteconomie. De vraag is in 
hoeverre de Ianden in Midden- en 
Oost-Europa zich een dergelijk 
stelsel kunnen permitteren en in 
hoeverre deze Ianden goed func
tionerende stelsels van elders kun
nen invoeren. In de onlangs ver-

schenen publicatie van John Eat
well et al Hard Budgets, Sift States: 
Social Policy Choices in Central and 
Eastern Europe wordt het belang en 
de implementatie van sociale 
voorzieningen in Midden- en 
Oost-Europa over het voetlicht 
gebracht. 

Centraal element de gedachte
gang bij de auteurs van Hard Bud
gets, Sift States heeft bepaald is de 
schrijnende constatering dat van 
aile transitielanden aileen Polen 
en Slovenie tot dusverre in staat 
zijn geweest het niveau van econo
rnische activiteit van 1989, geme
ten aan de hand van het bruto na
tionaal product (B N P), hebben 
weten te overtreffen. Na het ver
schijnen van het hoek heeft inmid
dels ook Hongarije deze mijlpaal 
weten te bereiken, maar dat doet 
weinig af aan de wrange constate
ring van de auteurs. Zelfs in het re
latief welvarende en tot voor kort 
zo geprezen Tsjechie is het wel
vaartspeil van 1989 nog niet ge
evenaard. Voor de meer Oostelijk 
gelegen Ianden is het herstel van 
economische activiteit ronduit te
leurstellend en zorgwekkend te 
noemen . De opvolgerstaten van 
de Sovjet-Unie zien zich gecon
fronteerd met een cumulatief ver
lies aan economische activi.teiten 
in de orde van grootte van soms 
meer dan 3 0 a 40 procent. 

De transformatiecrisis was vee! 
ernstiger en heeft vee! Ianger ge
duurd dan men in 1989 heeft 
voorzien. Het is interessant te be
zien welke oorzaken voor de on
derschatting van de ernst van de 
transformatiecrisis in Midden- en 
Oost-Europa kunnen worden ge
meld. Er zijn er vele te noemen, 
maar de overvolle agenda van de 
transformatie lijkt een belangrijke 
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te zijn geweest. De economieen 
moesten worden gestabiliseerd 
ter correctie van onder andere het 
structurele tekort aan goederen. 
Er diende voorts een liberalisering 
van prijzen, productie en handel 
plaats te vinden, een herstructu
rering van de productie en, ten 
slotte, een implementatie van de 
zogenaamde regels van het markt
spel. De auteurs van Hard Budnets, 
Sift States gaan met name in op het 
laatste aspect en komen tot ver
helderende inzichten die aanlei
ding zijn tot een heroverweging 
van de rol van de staat. 

Met deze gedachtegang bekriti
seren de auteurs impliciet de veel
vuldig door 'Westerse' economen 
gegeven adviezen aan Midden- en 
Oost-Europa. De transformatie is 
op basis van de gangbare economi
sche theorie namelijk te lang be
schouwd vanuit de noodzaak tot 
stabilisering en liberalisering, als 
ware het dat een markteconomie 
daarmee als vanzelfsprekend tot 
Ieven zou komen. Voor de staat 
rest vanuit dit perspectief niets an
ders dan zich terug te trekken en 
instituties worden in deze opvat
ting doorgaans als belemmerend 
voor vrije marktwerking be
schouwd. Het zou de zoveelste 
miskleun van een paging tot 
marktsturing betekenen. In de 
gangbare opvatting van economen 
is er feitelijk maar een institutie 
die in de analyses wordt meege
wogen en dat is de markt en deze 
wordt verondersteld redelijk te 
functioneren. Oat reduceert de 
rol van de staat tot die van nacht
waker. 

De auteurs maken duidelijk dat 
dergelijke gedachten niet aileen 
negatieve verdelingseffecten met 
zich meebrengen maar bovenal 
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dat daarmee de voltooiing van het 
transformatieproces op het spel 
staat. De staat client, met andere 
woorden, een sociaal vangnet te 
creeren ter ondersteuning van de 
opbouw van een markteconomie. 
Daarmee brengen de auteurs ook 
een jarenlang verguisd Keynesi
aans element van vraagstimule
ring naar voren. Terwijl direct na 
de ineenstorting van het commu
nisme staat en markt als onver
enigbaar werden gezien bepleiten 
de auteurs van Hard Budnets, S1"t 
States voor de idee van de 'Derde 
Weg' . 

John Eatwell en de andere au
teurs van Hard Budnets, S1"t States 
behoren tot het Europese Forum 
voor Democratie en Solidariteit. 
Dit is een onafhankelijke club met 
sympathie voor de 'derde weg' . ln 
eerdere publicaties schreven zij 
gezamenlijk over de samenhang 
tussen integratie en transformatie 
bij de aanpak van de fundamentele 
problem en waarvoor de Ianden in 
Midden- en Oost-Europa zich aan 
het begin van de jaren negentig ge
steld zagen en over het proces van 
uitbreiding van de Europese Unie. 

De stellingname in Hard Bud
nets, S1t States is helder en zeer 
duidelijk verwoord. Een wel
vaartsstaat moet niet als een luxe 
worden beschouwd. De indruk 
dat de Midden- en Oost-Europese 
Ianden zich eigenlijk geen goed so
ciaal stelsel kunnen permitteren 
omdat de met de transformatie 
naar een markteconomie gepaard 
gaande economische crisis nu een
maal vee! ernstiger was dan voor
zien, wordt door de auteurs vak
kundig ondergraven. Weliswaar 
hebben sociale vangnetten hun fi
nanciele beperkingen, maar de 
causaliteit ligt andersom: een 

goed functionerende welvaarts
staat genereert duurzame econo
mische groei en kan daarmee bij 
dragen aan het voltooien van de 
transformatie. Wat resteert is een 
debat over de voor- en nadelen van 
diverse stelsels. Daarmee reikt 
hun kritiek verder dan de gebrui
kelijke bezwaren tegen het veron
achtzamen van de implementatie 
van regels en instituties. 

ln Hard Budnets, S1"t States wordt 
na een meer algemene en theore
tische introductie in afzonderlijke 
hoofdstukken aandacht besteed 
aan werkgelegenheid en scholing, 
gezondheidszorg, huisvesting, ou
dedagvoorziening en armoedebe
strijding. lnzicht in de problema
tiek vereist doorgaans de nodige 
vakspecifieke kennis omtrent de 
fmancierings- en uitkeringsbasis, 
maar de auteurs zijn erin geslaagd 
het hoek voor een breed publiek 
toegankelijk te houden. Techni
sche details zijn doorgaans in eind
noten of in een enkel geval in spe
ciale kaders uit de doeken gedaan. 
Voor aile onderzochte deelgebie
den van de welvaartsstaat signa
leren de auteurs fundamentele 
verschiilen tussen de Ianden die 
doorgaans als Midden-Europees 
worden beschouwd (Hongarije, 
Polen, Slovenie, Slowakije en 
Tsjechie) en de meer (Zuid-) Oos
telijk gelegen Ianden. Voor de 
Midden-Europese regia spreken 
de auteurs ook niet meer van een 
transformatieprobleem . De ont
wikkelingen in Oekrame, Wit
Rusland en andere opvolgerstaten 
van de Sovjet-Unie worden zon
der uitzondering als zeer zorgelijk 
gekenschetst. 

Een belangrijk probleem 
schuilt volgens hen in de beschik
baarheid van competente ambte-

~ ~~~~-- --



naren. Het is evenwel de vraag of 
compet~ntie doorslaggevend is. 
Ongetwijfeld speelt deze een be
langrijke rol. Toch mag het verba
zingwekkend worden genoemd 
hoe snel er wordt geleerd. Het ar
gument dat veertig jaar com
munisme - of nog Ianger - bij
voorbeeld ondermeningszin heeft 
uitgebannen valt sterk te bezien. 
Men zou zelfs de omvangrijke in
formele sector, als een bewijs 
kunnen zien voor het tegendeel. 
Dat geldt zelfs voor maffia-achtige 
praktijken. Het schortniet aan on
dernemingszin, maar aan regel
geving. De vraag is nu waarom 
ondernemen zo vee) sneller kan 
worden geleerd dan ambtelijk be
sturen. Ontbrekende regelgeving 
ter verklaring van een niet goed 
functionerend marktstelsel in 
Midden- en Oost-Europa lijkt een 
sterker argument dan incompe
tentie bij naleving van de regels. 

In Hard Budnets, Sift States wor
den de kosten en baten van diverse 
systemen helder geschetst. Geen 
van de denkbare alternatieven 
wordt als zaligmakend be
schouwd, omdat kosten en baten 
afhankelijk zijn van de bestaande 
situatie in de betreffende Ianden. 
Als kleine kanttekening kan wel
licht worden opgemerkt dat de 
conclusies aan het einde van elk 
hoofdstuk bijna als een soort 
pamflet met program pun ten wor
den gepresenteerd. Gelet op de 
achtergrond van de auteurs als lid 
van het bovengenoemde forum is 
dat begrijpelijk, maar als lezer 
ontstaat soms de behoefte aan 
meer (empirische) onderbou
wing. 

Het beste hoofdstuk in Hard 
Budnets, Sift States is dat over de 
oudedagvoorziening. Het di-
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lemma van de fmanciele beperkin
gen wordt er voor de Ianden in 
Midden- en Oost-Europa treffend 
duidelijk gemaakt. Onder het 
communisme werden pensioenen 
- evenals andere sociale voorzie
ningen -direct ten laste gebracht 
van het budget van de overheid. 
Dit was het systeem van pay-as
you-no. De auteurs stellen dat deze 
oudedagvoorziening daarmee net 
als andere uitgaven onderhevig 
waren aan zachte beperkingen. 
Oat wil zeggen dat de uitgaven 
niet gebonden waren aan de om
vang van het vastgestelde budget, 
maar dat tekorten voortdurend 
werden aangezuiverd. Er kan 
uiteraard worden getwist o':'er de 
vraag in hoeverre op nationaal ni
veau inderdaad sprake was van 
zachte budgetbeperkingen, omdat 
de overheid - in tegenstelling tot 
de in een planeconomie functio
nerende bedrijven - uiteindelijk 
de uitgaven met de inkomsten in 
overeenstemming moest brengen . 
Maar deze discussie doet geen af
breuk aan de gedachte dat het stel
sel bij de overgang naar een mo
derne markteconomie het budget 
van de overheid (te) sterk zal be
lasten. Voorts blijkt de pensioen
gerechtigde leeftijd in zowel Mid
den- en Oost-Europa als in de Jan
den van het Gemenebest van On
afhankelijke Staten op 6o jaar te 
zijn bepaald. 

De overgang naar een nieuw 
pensioenstelsellevert een dubbele 
last op. Oude pensioenrechten 
moeten nog steeds via het over
heidsbudget worden uitgekeerd, 
terwijl het nieuwe stelsel van pen
sioenen nog moet worden opge
bouwd. Uit de analyse blijkt datde 
Midden- en Oost-Europese Jan
den lering kunnen trekken uit de 

ervaringen opgedaan in Chili en 
Argentinie. Polen en Hongarije 
zijn het verst gegaan in het reduce
reo van het pay-as-you-no-karakter 
van de oude pensioenstelsels. Op
merkelijk is niet zozeer dat de Ian
den van het Gemenebest achterlo
pen met hun hervorrningen - het
geen volgens de auteurs van Hard 
Budnets, Sift Sates wel het geval is 
maar dat Tsjechie minder radicaal 
is geweest met de hervorming van 
het pensioenstel, met als gevolg 
dat huidige pensioengelden nog 
voor een (te) groot dee! worden 
betaald uit premies die nu door 
werknemers worden afgedragen. 
De auteurs geven een heel helder 
beeld van de onderlinge verschil
len tussen de transitielanden. On
beantwoord blijft helaas de vraag 
waarom bijvoorbeeld Tsjechie 
minder vergaande keuzes heeft 
gemaakt dan de haar omringende 
Ianden die eveneens op betrekke
lijk korte termijn wensen toe te 
treden tot de Europese Unie. 
Deze vraag is des te prangender 
omdat de mogelijkheid Latijns
Amerikaanse voorbeelden te kun
nen volgen het klassieke argument 
van een andere erfenis van het ver
leden - waardoor alternatieven 
worden beperkt - enigszins on
dergraaft. Hieraan gerelateerd 
dringt de vraag zich op hoe het 
komt dat Hongarije en Polen ruim 
drie jaar na de omwenteling zulke 
radicale plannen wisten te imple
menteren. Lag verzet hiertegen 
toen niet meer voor de hand dan in 
de periode direct volgend op de 
omwenteling? De auteurs Iaten 
deze vragen enigszins liggen. 
Enerzijds valt hen dat niet te ver
wijten, omdat het hoek niet ge
richt is op een verklaring van de 
gekozen alternatieven. Anderzijds 
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was het met het oog op nog te irn
plementeren hervormingen een 
helangrijke les geweest omtrent 
de politieke haalbaarheid. 

Wat rest is slechts een positief 
oordeel over het hoek. De auteurs 
zijn erin geslaagd de problem en en 
de gekozen beleidsalternatieven 

De Russen en de 
Tweede Wereldoorlog 

Berend-Jan van den Boomen bespreekt: 

Marius Broekmeyer, 'Stalin, de Russen 

en hun oorlog 1 941- 194," . 

Amsterdam/Gent: Jan Mets/Scoop, 

1999-

De hekende Oost-Europadeskun
dige Marius Broekmeyer heeft een 
hoek geschreven over de Tweede 
Wereldoorlog in Rusland. Het 
hoek is gebaseerd op sinds 198 s 
steeds meer beschikbaar gekomen 
niet officiele Russische bronnen. 
Die werpen - suggereert de au
teur in zijn inleiding - een heel 
ander Iicht op de geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog in Rus
land dan de officiele versie van de 
Sovjet-autoriteiten. Oat is onte
genzeggelijk waar maar het hoek 
heeft minder invloed op rnijn 
heeld van de Russische oorlogsge
schiedenis dan ik bij aanvang van 
lezing verwachtte. Bij rnij - en ik 
denk hij velen in West-Europa -
hestond al weinig geloof aan de of
ficiele versie(s) die de Sovjet-au
toriteiten over hun rol in de 
Tweede Wereldoorlog in het ver
leden de wereld in hielpen. De 
Russische bedoelingen met het 
Molotov-Rihhentrop-pact (inclu-
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ten aanzien van een sociaal vang
netin Midden- en Oost-Europaen 
het Gemenebest van Onafhanke
lijke Staten helder te schetsen. Bo
vendien komen ze tot een her
waardering van de rol van de staat 
en dat is na een jarenlange naleve 
beeldvorrning over een goed func-

sief de geheime afspraken daarbin
nen), de voor de Russen desas
treus verlopen beginjaren van de 
vijandelijkheden, de inschattings
fouten die door de politieke en 
militaire top aanvankelijk werden 
gemaakt, het gebrek aan ervaren 
hoger kader in het Ieger door de 
zuiveringen vlak voor de oorlog 
en de gruwelijke gevolgen die dit 
alles meehracht waren hier toch 
wei vrij aardig bekend. Ook was 
men hier niet onkundig van het lij
den van de gewone Russische sol
daten en grate groepen binmen de 
Russische bevolking. En zo werd 
voor zover ik weet dan ook hier 
door weinig anderen dan de ware 
'gelovige karneraden' de officiele 
Sovjet lezing van de grote patriot
tische oorlog aangehangen. Het 
hoek van Broekmeyer bevestigt in 
ieder geval grotendeels het bij rnij 
al bestaande beeld. Het is dan ook 
niet zo duidelijk waarom Broek
meyer dit hoek heeft menen te 
moeten schrijven. De auteur zelf 
geeft daarover ook niet echt uit
sluitsel. In zijn inleiding wordt 
geen goede reden voor het hoek 
gegeven. Daarin heeft de auteur 
vooral aangegeven wat het hoek 
niet is. Het is geen geschiedenis 
van de Russen in de Tweede We
reldoorlog. Daarvoor worden te 
vee! aspecten van die geschiedenis 

tionerende markteconomie - hoe 
begrijpelijk ook - hoogstnodig. 

H E RMAN W. HO EN 

hooBleraar lnternationale Politieke 

Economie verbonden aan de 

Faculteit der Letteren van de 

Rijksuniversiteit Gronin9en. 

niet behandeld. De auteur zegt 
ook dat hij niet de pretentie heeft 
een evenwichtig beeld te geven 
van wat de gewone Russische mili
tair en burger hebben meege
maakt. De auteur waarschuwt de 
lezer zelfs dat hij van geen enkel 
ter sprake komend onderwerp een 
afgerond beeld kan schetsen. Wei 
wil Broekmeyer de menselijke 
kant (de kant van de mensen, pre
ciseert hij ) gedurende de oorlog 
in het Oosten belichten. Maar ook 
daarin is hij naar mijn smaak niet 
overtuigend geslaagd. 

Het hoek is eigenlijk niet vee! meer 
dan een op den duur wat uitput
tende samenvattende opsonuriing 
van wat de tot nu toe beschikbaar 
gekomen niet officiele bronnen 
zeggen. Het grate manco is dat de 
auteur geen verhaal te vertellen 
heeft, geen eigen analyse ter berde 
brengt of een opvatting geeft over 
hoe de gebeurtenissen moeten 
worden geinterpreteerd. Een serie 
feiten op een rij, hoe afwijkend van 
het officiele verhaal of hoe schok
kend in zichzelf dan ook Ievert op 
zich nog geen interessant hoek op. 
Daardoor slaat op een gegeven mo
ment hij de lezer ondanks de gru
welijkheden die het hoek hevat 
toch een gevoel van verveling en 
zelfs desinteresse toe en dat is ge-



zien wat er wordt beschreven op 
z'n minst opmerkelijk. 

Een ander punt van kritiek is 
dat de auteur in een kennelijke 
hang naar controleerbaarheid een 
uitputtend en zelfs storend anno
tatiesysteem in het hoek heeft op
genomen. In de marge van de tekst 
staan per pagina soms wei meer 
dan tien getallenreeksen. Het eer
ste cijfer verwijst naar de alfabe
tisch geordende lijst van person en 
en boeken die zijn geraadpleegd, 
het tweede cijfer naar het daaron
der afgedrukte werk en het derde 
cijfer geeft de geciteerde blad
zijde(n) aan. Oat Ievert een bui
tengewoon onrustige bladspiegel 
op en wat mij betreft ook een 
schijnzekerheid van objectiviteit 
en controleerbaarheid. Veel van 
de opgevoerde bronnen zij~ voor 
de lezer totaal onbekende perso
nen, waarvan onduidelijk is wie ze 
waren (of zijn), welke posities ze 
bekleedden, en welke betrouw
baarheid aan hun uitlatingen moet 
worden toegekend. Een voor
beeld in de beschrijving van de 
verovering van Berlijn: ' Er zijn a! 
vee! jaren overheen gegaan, 
schreef V. Mindlin in 1985", maar 
ook nu wordt ik soms in de nacht 
wakker en lijkt het of ik die van 
ontzetting trillende kreten hoor.' 
Wie V. Mindlin is (waarschijnlijk 
een frontsoldaat) wordt niet dui
delijk, ook niet bij raadpleging van 
het register van vindplaatsen ach
terin het hoek. Daarin achter de 
naam, zoals in bijna aile gevallen 
een stukje tekst in het Russisch, 
waarvan de betekenis mij geheel 
ontgaat (titel van hoek, artikel of 
iets anders) omdat ik het Russisch 
niet machtig ben. 
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In de inleiding meldt de schrijver 
dat de titel van het hoek met opzet 
dubbelzinnig is en dus enige uitleg 
behoeft. De titel 'Stalin, de Rus
sen en hun oorlog' beschrijft niet 
aileen de oorlog tegen de Duitsers 
maar ook de oorlog van het re
gime tegen de eigen bevolking (en 
omgekeerd). Misschien lag hierin 
de voornaamste redengeving voor 
Broekmeyer om dit hoek te schrij 
ven alhoewel hij dat niet met zo
veel woorden zegt. Mogelijk 
wilde hij vooral beschrijven hoe er 
tijdens het gevecht tegen de Duit
sers ook nog een gevecht tussen de 
gewone Russische bevolking en 
haar machthebbers plaatsvond. 
Als dat de bedoeling was dan is 
ook dat onvoldoende uit de verf 
gekomen. Daarvoor is de ge
bruikte methode ook niet ge
schikt. Het hoek is grotendeels 
een samenvattende opsomming 
van wat de nieuwe hronnen zeg
gen, zoals hierboven a! is geno
teerd. Deze bronnen zeggen nau
welijks iets over wat de machtheb
bers heeft bewogen, wat hun 
denkbeelden en drijfveren waren 
en hoe ze hebben gereageerd op 
de vele ten opzichte van hun plan
nen tegenvallende ontwikkelin
gen zeker in het eerste deel van de 
strijd. Oat kan ook niet verwacht 
worden van de personen die in 
deze bronnen aan het woord 
komen, omdat het merendeel 
daarvan nu eenmaal niet in de po
sitie was om welke observatie dan 
ook te maken over wat de macht
hebbers bewoog. Deze mensen 
beschrijven vooral hoe zij zelf de 
oorlogstijd ervoeren. Wat over
blijft is niet een beeld van een ge
vecht tussen bevolking en macht-

hebbers maar het beeld van een 
min of meer gelaten acceptatie van 
het lot van de gewone militair en 
de gewone man door dezelfde ge
wone militair en gewone man. En 
dat spoort nu weer met het heeld 
dat in het westen vaak van de ge
wone Russen wordt gegeven: een 
neiging tot een zeker fatalisme. 
Ook hierin wijzigt het hoek dus 
weinig in deal bestaande opvattin
gen of zo u wilt vooroordelen. 

Het is jammer dat Marius 
Broekmeijer zelf geen eigen op
vatting als uitgangspunt heeft ge
nomen, want iedere opvatting, 
zelfs een hestrijdhare, geeft meer 
hand vat om een complexe en gru
welijke historische periode als een 
oorlog (of een dee! daarvan) te he
grijpen dan de in dit hoek gehan-

. teerde methodiek van !outer be
schrijven van wat niet officiele 
bronnen zeggen. 

Een prangende vraag is wei 
door lezen van dit hoek bij mij op· 
gekomen. Hoe is het toch moge
lijk dat de Russen, ondanks hun 
!eiders, hun miscalculaties, hun 
fouten en stompzinnigheden, hun 
behandeling van grote groepen 
binnen het eigen Ieger en de eigen 
bevolking, de Duitsers hebben 
kunnen verslaan in eigen land om 
vervolgens een substantiele bij· 
drage te leveren aan de geallieerde 
eindzege waarbij ze 'en passant' 
hun hegemonie over Oost-Europa 
vestigden? Helaas doet Broek· 
meyer in zijn hoek ook geen po
ging deze vraag te beantwoorden. 

BEREND- JAN VAN DEN BOOM EN 

directeur buitenland PvdA; 

directeur Alfred Mozer Stichting 

(Oost-Europa Stichting PvdA) 
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Kabinet: op de 
Antillen is uw gulden 
een daalder waard! 

Onlangs luidde burgemeester 
Hoekzema van Den Helder de 
noodklok: de instroom van jonge, 
veelal kansloze, Antillianen 
dreigt, zo zei hij, delen van Den 
Helder onbeheersbaar te maken. 
Hij werd publiekelijk neergesa
beld. 

Ten onrechte, want hij roert 
een probleem aan dat serieuze 
aandacht verdient. Maandelijks 
vestigen zich een paar honderd 
Antillianen in Nederland. Verre
weg de meesten van hen wagen de 
oversteek omdat er op de Antil
len, en dan met name op Curas:ao, 
geen enkel perspectief (meer) 
voor hen is. Vaak gaat het om jonge 
mensen, die hopen in Nederland 
een redelijk bestaan op te bou
wen. Eenmaal in Nederland blijkt 
de situat:ie een stuk minder roos
kleurig. Ze rnissen een aantal vaar
digheden om aan de slag te kunnen 
en ze komen in een slechte huis
vestingssituatie terecht: hetzij bij 
farnilie, vrienden of kennissen, 
waar eigenlijk te weinig ruimte 
voor ze is, hetzij op een- dure -
kamer. (Veel panden in oude 
stadswijken worden opgekocht 
door huisjesmelkers, die de wo
ningen vervolgens voor forse be
dragen per kamer verhw-en). Het 
gevolg is dat een groat aantal van 
hen op straat rondhangt. Sommi
gen hebben binnen de kortste 
keren schulden. Dealen kan dan 
een (lucratieve) manier zijn om de 
tekorten aan te vullen. Dat is 
slecht voor de jongeren zelf en 
legt een druk op de wijk waar ze 
rondhangen. 

Je hoeft geen helderziende te 
zijn om te voorspellen dat, zolang 
de deplorabele situatie op Cu
rayao blijft voortbestaan, ook de 
uitstroom uit Curas:ao zal voort
duren . De problemen die dat in 
Nederland oproept zijn met een 
intensieve aanpak oplosbaar. Yang 
jongeren bij aankomst op in een 
sociaal pension en koppel hun uit
kering aan een scholingstraject dat 
hen naar werk toeleidt, zodat ze 
zich vervolgens zelfstandig kun
nen redden. Maar daarmee blijft 
het probleem van Curas:ao zelf le
vensgroot bestaan. Geen enkel 
land kan het zich permitteren een 
groat deel van zijn - met name 
jonge- inwoners te Iaten vertrek
ken. 

Iedereen weet dat de grate bulk 
van de migratie veroorzaakt wordt 
door het ontbreken van perspec
tieven in het land van herkomst. 
De meeste migranten zouden er 
niet over piekeren hun land, fami
lie en vrienden te verlaten als zij 
daar eenzelfde of vergelijkbaar be
staan zouden kunnen opbouwen 
als in een land als Nederland. ln
vesteringen ter plaatse vormen de 
enige duurzame oplossing. Voor 
aile emigratielanden is Nederland 
daar in zijn eentje niet toe in staat. 
Maar voor de Antillen ligt dat an
ders. 

De Antillen vormen een onder
dee! van het Koninkrijk. Aileen al 
om die reden zou onze solidariteit 
met de Antillen van een iets an
dere orde mogen zijn dan onze so
lidariteit met andere emigratie
landen. Daar komt nog iets bij . 
Het feit dat de Antillen behoren 
tot het Koninkrijk impliceert dat 
Antillianen recht hebben op een 
uitkering als zij zich in Nederland 
vest:igen. Dat is niet het geval als zij 
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op de Antillen blijven. In de 
slechte sociaal-economische situ
atie waarin met name Curas;ao 
verkeert werkt deze regeling als 
een premie op vertrek. 

Om de huidige problemen, 
zowel voor Nederland als voor de 
Antillen, de baas te worden moet 
het weer aantrekkelijk worden om 
op de Antill en te blijven. Om te be
ginnen is daarvoor nodig dater ter 
plaatse voldoende werkgelegen
heid is. Mogelijkheden zijn er te 
over, het ontbreekt aileen aan de 
middelen om de potenties van het 
land ook te realiseren. Hier ligt 
een belangrijke rol voor Neder
land. 

Daarnaast zou het te overwegen 
zijn om de Antillen voor een be
paalde periode, bijvoorbeeld I 0 

jaar, in staat te stellen een slui
tende aanpak voor jongeren te 
ontwikkelen, vergelijkbaar met 
het vroegere JeugdWerkGarantie
plan (JWG) in Nederland. 

Gecombineerd met het inves
teren in werkgelegenheid zou een 
dergelijke sluitende aanpak, 
waarin jongeren naar werk wor
den toegeleid of geschoold (en in 
de tussentijd recht hebben op een 
uitkering) een stevige impuls kun
nen geven aan de economie van 
vooral Curas;ao. Na deze periode, 
waarin fors investeren gepaard 
gaat met een intensieve sociale 
aanpak, zou de economie van de 
Antillen op eigen kracht verder 
moe ten kunnen. 

Uiteraard zou het beleid op de 
Antillen moeten corresponderen 

met het beleid in Nederland. Ook 
in Nederland moeten met name 
voor jongeren uitkeringen wor
den ingezet om hen te scholen en 
naar betaald werk te leiden. 

Duur? Ach, bet is maar hoe je 
het bekijkt. Het wordt tijd om het 
begrip rijksgenoot ook materieel 
invulling te geven. En daarnaast 
heeft Nederland ook zelf baat bij 
florerende Antillen. Niet alleen 
vanwege de handels- en toeristi
sche betrekkingen, maar vooral 
omdat de maatschappelijke kosten 
van kansarme, zelfs ontsporende, 
Antillianen hier wel eens een veel
voud zouden kunnen bedragen 
van tijdelijke investeringen daar. 

MARIJKE LINTHORST 

Redacteur S&J) 
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In het aprilnummer van s &.P waar
schuwde Jeroen Bult dat de vorminB 
van een Europese kopsroep niet in het 
be/ann van Nederland is. 

Monika Sie Dhian Ho publiceerde 
in het septembernummer een artikel 
over de Europese intesratieproble
matiek, waarin ze o. a. Bult's positie 
bekritiseert. De polemiek wordt in 
deze rubriek voortsezet. 

s &.__o 1 1 2ooo 

0 p PAPIER 

Let op de grote 
landen! Een repliek 

Helaas voor Monica Sie Dhian Ho 
behoor ik geenszins tot het gezel
schap der reactionaire Thatcheria
nen dat een zo kaal mogelijk Eu
ropa nastreeft. Uiteraard voel ik 
mij buitengewoon gevleid om in 
een adem te worden genoemd 
met deze bewonderenswaardige 
en standvastige Britse politica die 
een gezond economisch beleid 
durfde te propageren en imple
menteren (waarvan Blair nu de 
vruchten plukt) en die een niet 
onaanzienlijke bijdrage heeft gele
verd aan de ondergang van het 
communisme. Maar ik vrees dat 
Sie eenieder die het waagt zich 
enigszins kritisch uit te Iaten over 
de gang van zaken omtrent Euro
pese integratie tot de anti-Euro
pese familie rekent. Dat zal dan 
ook gelden voor Volkskrant(!)
columnist Andre Roelofs, die 
evenmin veel heelliet van het kop
groep-concept, en voor de rege
ringsleiders van Ierland, Dene
marken, Zweden, Finland, 
Groot-Brittannie, Griekenland, 
Spanje en Oostenrijk die het kop
groep-idee uit Joschka Fischers fe
deratie-plan reeds direct naar de 
prullenmand verwezen (en te
recht). De kritische geluiden uit 
deze Ianden stemden veelal over
een met de door mij gebezigde ar
gumenten. 

Het uitgangspunt van mijn 
'pseudo-precieze' verhaal (jam
mer dat iemand zich van dit soort 
badinerend taalgebruik meent te 
moeten bedienen) is de sedert ok
tober I 999 gelanceerde kop
groep-concepten van achtereen
volgens Dehaene c.s. en Prodi die 

later werden bijgevallen door De
lors, Moscovici, Schmidt en Gis
card d'Estaing, Fischer en Chirac. 
Natuurlijk bestaan er subtiele ver
schillen tussen hun voorstellen, 
maar de strekking is dat een kern 
de integratie moet bespoedigen. 
In de plannen van Delors en navol
gers staat de sroep - het laat zich 
raden dat hier Duitsland, Frank
rijk en de Benelux-landen worden 
beoogd - centraal en niet zozeer 
het beleidsterrein (Europa a Ia 
carte). Wellicht waren de rege
ringsleiders niet zo enthousiast 
over de ideeen van Dehaene als ik 
suggereer, maar inmiddels hebben 
Schroder, Chirac, Jospin, Verhof
stadt en Amato zich we! positief 
over het beginsel van flexibilise
ring an sich uitgelaten. Bepaald ge
loofwaardig kan dit echter niet 
worden genoemd. De pragmati
cus Schroder is tot zijn treffen met 
de Franse president te Rambouil
let in mei zelden betrapt op Euro
fiele stellingnames. Chirac en Jo
spin zijn bang voor een tanende in
vloed van Frankrijk met het oog 
op de uitbreiding. Belgie grijpt ie
dere mogelijkheid aan om zich als 
nieuw gidsland te kunnen profile
ren en ook Italie is bang een rand
gewest te worden. 

Wie mijn artikel goed heeft ge
lezen, zal inzien dat Europese in
tegratie voor ondergetekende 
best meer mag behelzen dan !outer 
de 'negatieve' variant cq een vrij
handelszone. lk vind ook dat de 
Tories in verregaande mate over
drijven en draag Europa een warm 
hart toe, maar ben bovenal voor
stander van praktische vormen van 
integratie, vormen waar de bur
ger werkelijk iets aan heeft. Dus 
wel cooperatie op het terrein van 
criminaliteitsbestrijding ( crimi-
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naliteit stopt overigens ook niet bij 
grenzen van de Eu), aanpak van 
rnilieuvervuiling, infrastructuur, 
onderwijs & wetenschappen, 
asiel- en imrnigratiebeleid en geen 
overbodige projecten als sociale 
integratie. Oit is een gezond libe
raal uitgangspunt dat is gebaseerd 
op het ook door de liberale fractie 
in het Europees Parlement aange
hangen decentralisatie-beginsel: 
aileen integratie op die terreinen 
waar dat evident noodzakelijk is 
en voor het overige zoveel moge
lijk aan de lidstaten zelf over Iaten. 

Oat de E u zich met meer ur
gente kwesties zou moeten bezig
houden, te beginnen met de on
rustbarende vervreemding van de 
inwoners van de lidstaten, in 
plaats van met het voeren van 
hoogdraverige brainstormsessies 
over flexibiliteit laat de praktijk 
toch wei zien. Dus niet de schou
ders ophalen na de negatieve uit
slag van het referendum in Dene
marken en doorregeren vanuit de 
ivoren toren, maar de discussie 
met de eigen bevolking aangaan 
over de noodzaak van Europa. 
Ook zouden Chirac, Jospin, 
Schroder en Fischer er verstandig 
aan do en de hervorming cq. flexi
bilisering van hun nationale eco
nomieen op voortvarende wijze 
door te zetten. Zolang dit uitblijft, 
zal de koers van de euro aan de 
!age kant blijven, zonder vee! uit
zicht op verbetering, waardoor 
het vertrouwen van de beleggers 
en - erger - de burgers in deze 
munt nog verder zal wegebben. 
Toegegeven, Schroder heeft dit 
jaar een dapper begin gemaakt 
met de sanering der overheidsfi
nancien en Jospin heeft recentelijk 
fiscale hervormingen doorge
voerd, maar het is niet voldoende. 
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Concepten over flexibiliteit van 
de kant van Duitsers en Fransen 
leiden slechts af van de sociaal
econornische problemen aan het 
thuisfront. Het zijn kennelijk goed 
presterende Ianden als Nederland 
die zich mogen conformeren aan 
hun ad hoc traagheid en halfslach
tigheid. 

Ik blijf bij rnijn standpunt dat de 
vorming van een afzonderlijke 
kopgroep niet ondenkbeeldig is -
deze variant van flexibele integra
tie heeft dankzij de ideeen van 
o.m. Fischer en Chirac eerder aan 
gewicht gewonnen - en voor Ne
derland zeer schadelijk is. In de 
praktijk zullen het waarschijnlijk 
wei degelijk dezelfde Ianden zijn 
die nauwere samenwerking aan
gaan op de diverse beleidsterrei
nen, met een feitelijk vastom
lijnde kern als resultaat. De for
mule: Frankrijk en Duitsland 
nemen het voortouw, Belgie en 
Luxemburg durven niet achter te 
blijven en Nederland twijfelt aan
vankelijk en schuift na enige voor
spelbare Kamerdebatten eveneens 
aan. Spanje, Italie, Oostenrijk, 
Ierland en Finland zijn rnisschien 
ook kandidaten, maar ltalie zal 
zeker niet met open armen wor
den binnengehaald, terwijl de 
neutraliteitspolitiek en geografi
sche afzondering van de anderen 
(en de regeringsdeelname van de 
FPO) een hinderpaal voor deel
name kan zijn. Ik schrijf nergens 
dat Nederland 'historische en cul
turele banden' moet Iaten preve
leren, maar wijs er slechts op dat 
er binnen Europa Ianden zijn, 
waarmee van oudsher nu eenmaal 
meer overeenkomsten met be
trekking tot cultuur en ( econorni
sche) mentaliteit bestaan, te 

weten Groot-Brittannie en de 
Scandinavische Ianden. 

Een kerngroep als 'laborato
rium' vind ik een ietwat gezocht 
argument. Op welke gebieden 
moet er dan worden geexperi
menteerd? Moet ons relatief suc
cesvolle sociaal-economisch en 
fiscaal beleid worden aangepast 
aan dat van andere deelnemers of
tewel aan de wil van de grotere en 
meer invloedrijke broeders? Aan
passen aan Frans, Duits en 
Italiaans etatisme? Ons op buiten
landspolitiek terrein op sleep
touw Iaten nemen door Frankrijk, 
zodat onze Atlantische orientatie 
nog meer in het gedrang komt? 
Vee! heeft Nederland niet te win
nen bij dergelijke · experimenten 
die hoe dan ook versnippering en 
groeiende, moeilijk te overbrug
gen kloven met zich meebrengen. 
Dit risico is in de praktijk niet on
denkbeeldig. Ik laat mij als nuchter 
historicus leiden door alledaagse 
machtsverhoudingen en Realpoli
tik en niet door fraaie, ongetwij
feld goed bedoelde juridische ver
dragsbepalingen. 

lk voer geen overdreven zwart
gallig doemscenario op, maar han
teer realistische argumenten, die 
ik verder niet zal herhalen en die 
helaas - !outer aan actualiteits
gewicht hebben gewonnen. De 
dominantiezucht van de grote lid
staten t.o. v. de 'kleintjes', die zich 
in oktober te Biarritz op botte en 
arrogante wijze openbaarde, be
Iooft namelijk weinig goeds. De 
door Sie gememoreerde 'spelver
ruwing' neemt nu reeds serieuze 
vormen aan. Van Frankrijk- een 
verre van neutrale voorzitter -
had ik niet anders verwacht, maar 
dat nu ook Duitsland hoog van de 
toren is gaan blazen, is een ern-
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stige zaalc Indien Nederland zich 
daadwerkelijk neerlegt bij deze 
waarneembare tendens tot kil in
tergouvernementalisme - zelfs 
PvdA-fractievoorzitter Melkert 
heeft inmiddels gesuggereerd dat 
de Raad van Ministers de spil van 
de Europese samenwerking zou 
moeten worden - zal het onver
mijdelijk in toenemende mate 
worden geconfronteerd met de 
druk van grote lidstaten. Een druk 

Dupliek 
Evenals zijn artikel staat het re
pliek van Jeroen Bult vol met con
ceptuele en historische onjuisthe
den, waardoor de keuzes waar
voor we in Europa staan niet hel
der naar voren komen. Voorzover 
mijn artikel een reactie was op 
Bult, was het een poging die keu
zes wei te expliciteren, opdat het 
debat over de toekomst van Eu
ropa rationeel kan worden ge
voerd. Wat mij hinderde in het 
stuk van Bult was dus niet een 
deugdelijk onderbouwd 'anti-Eu
ropees' standpunt (had hij dat 
maar), maar zijn beperkte kennis 
van zaken. 

Het is Bult blijkbaar ontgaan dat 
mijn bijdrage een uitgesproken 
kritiek was op het specifieke kop
groepvoorstel van Joschka Fi
scher. Oat Andre Roelofs en de 
Ianden die Bult noemt dit plan ook 
afwijzen ligt voor de hand, aange
zien het neerkomt op een nieuw 
verdrag tussen oude lidstaten bui
ten het kader van de Europese 
Unie om, met aile desillusies voor 
de kandidaatlidstaaten uit Mid
den- en Oost-Europa tot gevolg, 
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die binnen een kerngroep logi
scherwijze des te grater zal zijn. 
Deze Ianden gaan zich steeds min
der interesseren voor de institutio
nele kaders van de EU, die zo'n 
prominente rol spelen in het be
toog van Sie. De toenemende sa
menwerking der groten buiten de 
kaders van de Unie om is een 
red en temeer om zo vee! mogelijk 
bewegingsvrijheid te behouden. 
De spontane coalitievorming tus-

en aile gevaren van directoraats
vorming buiten de structuren van de 
EU die Bult terecht noemt. 

Deze bezwaren - en dat was 
mijn punt - gelden echter niet 
voor de mogelijkheid tot nauwere 
samenwerking van een aantallid
staten binnen de kaders van de EU. 
Sterker nog, de Nederlandse rege
ring en de Europese Commissie 
( daartoe geadviseerd door Deha
ene) hebben juist zo gepleit voor 
het werkbaar maken van deze 
reeds bestaande optie in de Ver
dragen om kopgroepvorming a Ia 
Fischer te voorkomen. In zijn arti
kel scheerde Bult het voorstel van 
Fischer en de mogelijkheid tot 
nauwere samenwerking binnen de 
Unie nog over een kam, in zijn re
pliek erkent hij 'subtiele verschil
len', maar in werkelijkheid zijn de 
verschillen dermate fundamen
teel dat de door Bult genoemde 
tegenstanders van Fischer's plan 
tijdens de top van Biarritz de 
noodzaak van een werkbare mo
gelijkheid voor nauwere samen
werking binnen de EU hebben on
derschreven. 

De keuze die Bult schetst -
kopgroepvorming of niet - is na-

sen de kleine lidstaten te Biarritz 
om tegenwicht te bieden aan ge
noemde zelfgenoegzaamheid is 
m.i. dan ook zeker voor herhaling 
vatbaar. 

JEROEN BULT 

medewerker van de TeldersstichtinB, 
het wetenschappelijk bureau van de 
v VD, en eindredacteur van 'Libera a/ 
Reveil' 

melijk helemaal niet aan de orde. 
Kopgroepvoorstellen dateren niet 
van oktober 1999 zoals Bult 
schrijft, kopgroepen zijn door de 
toenemende diversiteit binnen de 
Unie als gevolg van de diverse uit
breidingsrondes a! lang een feit in 
Ewopa. De druk hiertoe zal na de 
uitbreiding naar Midden- en 
Oost-Europa aileen maar toene
men, gezien de in mijn artikel uit
eengezette beperkingen van ove
rige instrumenten om diversiteit 
tussen lidstaten op te vangen. 
Kopgroepvorming valt ook niet 
tegen te houden: niets staat een 
groep van lidstaten in de weg om 
informeel afspraken te maken 
( denk aan de informele Euro
groep) of intergouvernementeel 
samen te werken buiten de Unie 
om (bijvoorbeeld de voormalige 
Schengen-groep). De keuze be
treft dus slechts de vorm die kop
groepen zullen aannemen. 

Het doe! van de introductie van 
de bepalingen voor nauwere sa
menwerking in de Verdragen was 
een vorm te vinden voor kop
groepvorming die voor alle lidsta
ten acceptabel is. De vorm die 
voorligt verschilt fundamenteel 
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van het voorstel van Fischer in die 
zin dat het niet een vaste groep van 
Ianden betreft. Nauwere samen
werking biedt een laboratorium
mogelijkheid voor die Ianden die 
bereid en in staat zijn verder te in
tegreren op een bepaald onder
dee! van een beleidsterrein. Oat 
kunnen dus telkens verschillende 
samenwerkingsverbanden zijn, 
per initiatief gevormd op basis van 
een junctionele logica. Deze initia
tieven zijn onder andere waar
schijnlijk op die beleidsterreinen 
waar Bult 'praktische vormen van 
integratie' noodzakelijk acht: cri
minaliteitsbestrijding, aanpak van 
milieuvervuiling, infrastructuur, 
onderwijs en wetenschappen, etc. 
Omdat deze nauwere samenwer
king plaatsvindt binnen de kaders 

S &_0 II 2000 

0 p PAPIER 

van de EU gelden daarvoor aile 
verworvenheden van de Europese 
rechtsorde met aile garanties voor 
de 'lichtgewicht' -lidstaten van
dien: betrokkenheid van de Euro
pese Commissie, het Europees 
Parlement en het Hof van Justitie, 
toe gang tot informatie (aile lidsta
ten behouden het recht op deel
name aan de deliberatie over de 
nauwere samenwerking) en de 
mogelijkheid tot latere deelname 
aan het initiatief voor nauwere sa
menwerking wanneer een lidstaat 
aan objectieve criteria voldoet. 
Deze verworvenheden ontbreken 
in informele kopgroepen of direc
toraten buiten de Unie om. 

Een pleidooi voor nauwere sa
menwerking binnen de EU als al
ternatief voor informele kopgroe-

pen en directoraten geeft inder
daad blijk van een zeker vertrou
wen in de werking van instituties. 
De geschiedenis van de Europese 
Unie biedt evenwel voorbeelden 
te over van succesvolle binding 
van de grate lidstaten aan een ge
meenschappelijk aanvaard re
gime. Voorstellen hiertoe zou 
men dus beter serieus kunnen 
nemen, in plaats van ze af te doen 
als 'hoogdravende brainstormses
sies over flexibiliteit', die nota 
bene door Bult zelf in dit blad zijn 
aangezwengeld. 

MONIKA SIE DHIAN HO 

politicolooa; als stcifmedewerker 
verbonden aan de Wetenschappelijke 
Raad voor het Reaerinasbeleid 



r-
1-

s. 
;e 

lg 
e
e
lU 

~n 

~n 

s
ta 
jn 

ke 

s&...o r 2oot 

POLITIEKE PARTIJEN OP DRIFT 

De benarde 

We Ieven in roerige en ver
warrende tijden, waar het 
gaat om onze democratie. 
Sommige comrnentatoren 
menen dat we op een 
breukvlak Ieven of, op zijn 
minst, de eerste gevolgen 
ondergaan van een sys-

positie van 
politieke partijen 

zoals de PvdA 

de plaats innemen van poli
tici. 

We bevinden ons, zo 
luidde zijn stelling, in een 
onduidelijke, confuse situ
atie en weten niet goed wat 
te doen. Veelzeggend is dat Een introductie 

teemwisseling. Bij de pre-
tegelijkertijd voor meer en 
minder democratie als uit

sentatie van het 21 ste jaar
boek voor het democratisch so
cialisme, gewijd aan 'De 
toekomst van de democra
tie', hield de socioloog Jac
ques van Doorn een fraai 
betoog. Hij beargumen
teerde dat een nieuwe fase 
in de ontwikkeling van 
de democratie is ingetre
den. 

FRANS BECKER & 

weg wordt gepleit. Zo 
hoort men pleidooien voor 
een grootschalige invoe
ring van plebiscitaire in
strurnenten en procedures 
(referenda, volksinitiatief, 
ICT-verkiezingen), onder 
het motto: een '(meer) di
rekte democratie voor 
mondige burgers', zoals 
ook het Engelse weekblad 
The Economist de 2 1 ste
eeuw al uitriep tot de eeuw 

RENE CUPERUS 

'Die Parteien haben sich in voller jahrt enifernt 
von ihren Heimathijfen und sind iraendwo 
draussen atif dem atifaewiihlten Meer des 

Wandels. Jetzt hakt der Kompass, und selbst 
der Funkkontakt nach Hausejunktioniert 
nur noch sporadisch. Reisst er aanzlich ab, 

De democratie werd 
ooit door de liberale burge

sind sie verloren: 

rij bevochten op de macht van koning, staat en kerk. 
Burgers eisten een zelfstandige publieke ruimte voor 
zich op tegen de hegemoniale aandriften van de 
heersende mach ten in. Aan het eind van de 1 9 e -eeuw 
kwam de democratie in het teken te staan van collec
tieve belangenstrijd en brede emancipatiebewegin
gen. Politiek-ideologische stromingen, gerepresen
teerd en georganiseerd via politieke massa-partijen, 
zouden elkaar om de macht in staat en economie 
gaan bevechten. Aan deze fase van collectieve poli
tieke strijd lijkt nu een einde te zijn gekomen; par
tijen zijn hun vanzelfsprekende belangen, achterban
nen en ideologische doelen meer en meer aan het 
kwijtraken . Collectieve belangenstrijd en mobilisa
tie, ze doen denken aan verschijnselen uit het ver
leden. De democratie is, aldus Van Doorn, vooral 
een solide democratische rechtstaat geworden, met 
weinig politieke manoeuvreerruimte, getekend 
door het verschijnsel der 'verplaatsing van de poli
tiek' ('een goede Rekenkamer is beter dan een 
matig parlement') en door rechters en advocaten die 

van de direkte democratie. Daartegenover staat een 
houding van democratisch relativisme, waar het bij
voorbeeld gaat om de vorming en vormgeving van 
de Europese Unie, of om het democratisch functio 
neren van politieke partijen, universiteiten en an
dere maatschappelijke instellingen. 

Het is de Fransman Manin, die in zijn The princip
les cif representative Government, de diepgaande veran
deringen op het niveau van democratische ontwik
keling het meest uitdagend heeft geformuleerd. ' 
Volgens Manin is er sprake van een nieuwe fase van 
representatieve democratie. Na de liberale parle
mentaire democratie van de I 9e-eeuw en de 'partij
endemocratie' van de 2oste eeuw staan we aan het 
begin van een nieuwe vorm: de audience democracy, 
door politiek theoreticus en wss-curator Jos de 
Beus in zijn bijdrage aan het 21 ste Jaarboek voor het de
mocratisch socialisme mooi vertaald met 'toeschou
wersdemocratie'. 2 Kenmerk van die toeschouwers
democratie volgens Manin: kiezers gedragen zich in 
toenemende mate als het publiek in een theater. 
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Zoals men na afloop van de voorstelling een oordeel 
over de toneelspelers geeft - staande ovatie, be
schaafd enkelvoudig applaus of fluitconcert - , zo 
geeft het electoraat tegenwoordig ook achteraf zijn 
oordeel over de prestaties van regeringen, partijen 
en politici. Hiermee hangt samen dat verkiezings
programma's fors aan belang hebben ingeboet, dat 
politieke partijen in toenemende mate samenvallen 
met de politieke !eiders en dat het in partijen vrijwel 
aileen nog draait om verkiezingscarnpagnes en 
media-communicatie. 

Oat het hier om wijd en zijd gevoelde ontwikke
lingen gaat, wordt duidelijk wanneer we zien dat -
geheel onafhankelijk van Manin's beschouwing -
onlangs ook in het Duitse taalgebied dergelijke in
zichten werden ontwikkeld. In het zojuist versche
nen Die Heimatslosiakeit der Macht. Wie die Politik in 
Deutschland ihren Boden verlor betogen politicoloog 
Franz Walter en Die Zeit-journalist Tobias Diirr: 
'Die sozialen Ressourcen der Parteien sind versiegt, 
ihre Grundlagen und ihr gesellschaftlicher Halt ver
loren . Durch die Auflosung der angestammten Mi
lieus haben sich die an die Politiker gerichteten Er
wartungen erhoht. Schnell, energisch und zielstre
big sollen sie handeln - sonst zappt sich das ungedul
dige Publikum zur Konkurrenz'. Vrijwel parallel 
aan Manin's 'toeschouwersdemocratie' ontwikkel
den zij het concept van een 'Publikumsgesellschaft', 
ja zelfs wordt gesp~;oken van 'teleplebiszitaren Pu
blikumsgesellschaft', daarmee ook het verschijnsel 
van de mediamaatschappij en populistische tenden
sen integrerend. 3 

Walter en Diirr analyseren een 'Heimatverlust 
der Sozialdemokraten in der deutschen Gesell
schaft; Heimat verliert ihre Grundlagen: die Exis
tenz und Erfarhrung industriegesellschaftlicher 
Kollektivitat' . Niet aileen voor de SPD, maar voor 
alle partijen - met uitzondering van dec s u en P D s, 
want deze zijn 'tief eingegraben in die mentalen Ge
gebenheiten ihrer bayerische und ostdeutschen 
Landschaften und damit expressive Heimatparteien 
ihrer Regionen' - wordt een voortschrijdende Ent

koppeluna vom Rest der Gesellschqft' vastgesteld.4 An
ders dan Manin leggen de Duitse auteurs zich niet bij 

het ontstaan van een 'toeschouwersdemocratie' of 
'Publikumsgesellschaft' neer. Integendeel: zij kla
gen deze tendensen met hun hoek in feite aan. Poli
tiek welke I outer bestaat uit pragmatisme en media
fixatie en totaallosgezongen is geraakt van burgers 
en maatschappij, kan niet duurzaam bestaan. Op den 
duur kan de democratie het niet stellen zonder par
tijenstrijd, gebaseerd op identiteit, sense if direction 

ofmoreel project. 

Politieke partijen in malaise 

Hoe dit alles ook zij, duidelijk is dat er in de wes
terse democratieen iets fundamenteels gaande is. 
Met name de positie en het functioneren van de he
dendaagse politieke partijen schijnen daarbij op het 
spel te staan. Veelzeggend is dat nota bene het Docu
mentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 
(nNPP) in Groningen - de archivaris en schatbe
waarder van de politieke partijorganisaties - zich bij 
zijn twintigjarig bestaan in conferentie- (en later 
hoek-)vorm de vraag stelde: 'Politiek zonder par
tijen?' Over de horizon van de partijpolitiek' .5 Par
tijen lijken het brandpunt van verandering en het 
lijdend voorwerp, tenrninste als we met Manin aan
nemen dat de 'partijendemocratie' op zijn eind 
loopt, of - met Walter en Diirr - dat partijen thans 
in een identiteitsloos vacuiim zweven, losgeslagen 
van hun maatschappelijke ankers. Vandaar het a)
maar aanzwellende debat over plaats en positie van 
politieke partijen, schijnbaar pars pro toto voor de 
veranderingen in onze democratie en vermoedelijk 
het hardst en meest di~ect getroffen, in vergelijking 
tot staatsinstellingen en civil socie0'-organisaties, in 
hun functies en positie. Vandaar ook dit speciale 
themanummer van s&.P. 

In dit nummer zijn diverse opvattingen over 'de 
staat en toekomst der politieke partijen' bijeenge
bracht. Het betreft hier een nogal controversieel 
thema. Niet in de zin van een thema dat kan rekenen 
op heetgebakerde gemoederen in het publiek debat. 
Daarvoor zijn politieke partijen, met name in hun 
gedaante van partijorganisaties, al te marginale ver
schijnselen geworden. De organisatiegraad van de 
Nederlandse bevolking, ofwel het ledental van poli-

1 . B. Manin, The Principles '![ 
Representative Government, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997. 
2. Jos de Beus, 'Veerkracht en 
mjsnoegen in de duurzame democratie: 
de kernstaten s;nds 1 9 8 9', in: Frans 
Becker e. a. (red.), De toekomst van de 

democratie. Het eenentwintiaste Jaarboek 
voor het democratisch socialisme, 
Amsterdam: De Arbeiderspers/Wiardj 
Beckman Stichting, 2 ooo. 

Alexander Fest Verlag, 2ooo, p. 21. Het 
motto aan het begin van dit artikel is 
ook alkomstig uit dH hoek (p. 2 26) 
4· Walter / Diirr, a.w., p.2 15 resp. 2.p. 
5· G. Voerman (red.), Politiek zonder 
partijen? Over de horizon van de partijpo
litiek, Amsterdam: Het Spinhuis, 1 994· 

3· Franz Walter/Tobias Diirr, Die 
Heimatslosiakeit der Macht. Wie die Politik 
in Deutschland ihren Boden verlor, Berlin: 
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tieke partijen, laat genoegzaam zien dat het gros van 
de burgers partijen de facto als quantite nealiaeable 
beschouwen, al is daar nog niet het hele verhaal mee 
verteld. 

De controverse schuilt dan ook vooral hierin dat 
het om een debat met sterk uiteenlopende posities 
gaat: Oat politieke partijen er niet florissant voor 
staan, in malaise-sfeer verkeren en dat zij de maat
schappelijke ontwikkelingen tegen zich hebben: 
daarover bestaat een redelijk grote consensus. De be

den moeten krijgen om gekozen bestuurders via een 
partijreferendum te corrigeren?' 

Verderop in deze inleiding zullen we die uiteen
lopende waardering voor de staat waarin partijen 
zich bevinden uitgebreider analyseren. Nu al is dui
delijk, dat partijen zich hebben te transformeren, 
goedschiks of kwaadschiks, via een bewuste poging 
tot partijmodernisering ofhuns ondanks. 

Veel wijst er op dat politieke partijen zich dien
aangaande op een cruciaal moment in de geschiede-

nis van hun bestaan bevinoordeling en waardering 
voor deze penibele situatie 
van de hedendaagse partijen 
!open evenwel sterk uiteen, 
zoals we ook in de geva
rieerde beschouwingen in 
dit nummer zullen zien. 

Voor somrnigen bete
kent de neergang van poli
tieke partijen dat de demo-

De organisatiegraad van de 

Nederlandse bevolking laat zien dat 

het gros van de burgers partijen 

als 'quantite negligeable' beschouwen, 

al is daar nog niet het hele verhaal 

mee verteld. 

den en geconfronteerd 
worden met een existen
tiele keuze: verder te gaan 
als campagnepartij of als 
hernieuwd maatschappe
lijk verankerde organisatie. 

De exemplarische 

cratie in de hoogste staat van paraatheid moet wor
den gebracht. Nederland's politicologische wereld
ster, Arend Lijphart, betrekt deze positie. Hij ziet in 
de dalende opkomst bij verkiezingen en het dalende 
lidmaatschap van politieke partijen tekenen dat 'de 
democratische cultuur aan het verdwijnen is'. Hij 
pleitdaarom voor een herinvoering van de opkomst
plicht en een versterking van politieke partijen. 'Ik 
zie geen goed alternatief voor politieke partijen. Zij 
zijn in een representatieve democratie cruciaal voor 
de recrutering van volksvertegenwoordigers en 
voor het formuleren van visies op het algemeen be
lang.( ... ) Waarom de contributie aan partijen niet 
aftrekbaar maken voor de belastingen om te onder
strepen dat de samenleving waarde hecht aan het 
partijlidmaatschap? Duidelijk moet worden ge
maakt dat de politieke partij geen aflopende zaak is. 
We mogen niet bij de pakken neer gaan zitten'. 6 

Weer anderen - zoals Paul Frissen of zoals Bas 
Denters in dit nummer - zien de neergang van poli
tieke partijorganisaties eerder als winst voor de de
mocratie als geheel. Zo stelt Denters de vraag aan de 
orde wat nu precies de democratische winst is als 
partijen de partijleden meer greep geven op de par
lemantaire partij. 'Op grond waarvan meent men 
dat partijleden bijvoorbeeld de mogelijkheid zou-

oraanisatiecrisis van de PvdA 
In het momenteel in de media gevoerde debat naar 
aanleiding van de genante partijorganisatiecrisis 
waarin de PvdA is terechtgekomen, verdicht de dis
cussie zich tot diezelfde keuze uit twee. De PvdA 
zou zich, aldus Jos de Beus in een recente Buitenhif
uitzending, op een tweesprong bevinden en moeten 
kiezen tussen, ofhet model van een geprofessionali
seerde donateurspartij, met name gericht op be
stuur en campagnes ofhet model van een gerevitali
seerde maatschappelijke vereniging. 

Het is niet helemaal zeker ofhet hier niet om een 
valse keuze gaat, zoals Koole elders in dit nummer 
opmerkt; posities langs deze lijnen worden even wei 
al betrokken. In dezelfde Buitenhif-uitzending nam 
Jan Pronk direct krachtig stelling tegen de donateurs
partij en sprak hij zijn voorkeur uit voor het type van 
de 'brede maatschappelijke beweging'. In de Volks
krant riepen daarna twee PvdA-politicologen onder 
het vrolijke motto 'De PvdA is dood, I eve de sociaal
democratie', PvdA-ers op juist voor de donateur
spartij te kiezen. 'De huidige partijorganisatie is een 
stoorzender in de relatie tussen de gekozen PvdA
vertegenwoordigers en de vele kiezers die sympat
hiseren met de sociaal-democratie. ( ... ) De PvdA 
moet worden omgebouwd tot een professioneel ge
leide, activistische kiesvereniging'. 7Inmiddels is het 

6. Elsevier, 3-6-2ooo, p.18 e.v. 
7 . Gritta Nottelman / Jan Willem 
Duker, 'De PvdA is dood , !eve de 
sociaal-democratie', in: de Volkskrant, 
29-11-2000. 
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e-mail-systeem rondom de PvdA bijna verstopt ge
raakt met kritische berichten tegen deze optie. 

Zie hier het decor waartegen momenteel ook in de 
PvdA zelf een de bat is ontbrand over de staat en toe
komst van de partijorganisatie. De meer acute aan
leiding wordt gevormd door de organisatiecrisis 
waarin de PvdA momenteel verkeert, misschien wei 
de grootste uit haar geschiedenis. De Partij van de 
Arbeid maakt sinds 1989 in een ononderbroken 
reeks deel uit van de regering. Marathonloper Wim 
Kok is hard op weg het record van Will em Drees Sr. 
te evenaren, zo niet te verbeteren. Rugnummer een 
van de PvdA mag zich nog steeds verheugen in een 
behoorlijke populariteit bij het grote publiek. Maar 
hoe weinig straalt dit succes af op zijn eigen partij. AI 
bij de verkiezingen van 1 9 9 8 was het glashelder dat 
Wim Kok de belangrijkste electorale troef was die 
de PvdA in handen had. Sindsdien is de partij er niet 
in geslaagd uit de schaduw van haar lijsttrekker te 
treden. In de schaduw van Kok verkommert de 
partij. 

De rode verf van het eens zo machtige en leven
dige verenigingsbolwerk bladdert vooral in de laat
ste herfstmaanden in hoog tempo af. De PvdA 
slaagde er niet in met eendrachtig gesteunde, inspi
rerende concept-beginselen te komen. Het bleke 
Tussen droom en daad zal niet het zo gewenste debat 
losmaken over de koers en richting die de partij 
moet inslaan in het Iicht van de eigen regeringserva
ringen en die van de zusterpartijen elders in Europa. 
Lokaal komt de PvdA steeds meer onder druk te 
staan van plaatselijke initiatief partijen. Vooral de 
formule van de populistische Leefbaar-partijen -
Leqhaar Utrecht voorop - zet de bestuurlijk georien
teerde lokale PvdA-politici flink onder druk. 

De meest bizarre episode in dit afbladderings
proces is de bestuurscrisis waarin de PvdA is terecht 
gekomen. In de zomer van dit jaar zegde het dage
lijks bestuur van de PvdA zijn vertrouwen in de 
voorzitter, Marijke van Hees, op. Met haar zou niet 
samen te werken zijn en bovendien zou haar declara
tiegedrag te wensen overlaten. Dit laatste werd, 
naar het schijnt, door een van haar direkte collega's 
naar het weekblad Vrij Nederland gelekt, dat het 
prompt, ongeverifieerd publiceerde, onder de kop: 
Marijke Peper. De voorzitter besloot daarop haar 
taken 'over te dragen'. De beschuldigingen over 
foutieve declaraties bleken - zo wees nader onder
zoek uit - onjuist. Waar het conflict nu exact over 
ging is in nevelen gehuld gebleven. De resterende 

led en van het dagelijks bestuur gaan onder het motto 
'kleppen dicht' door, zonder excuses, zonder bevre
digende uitleg, zonder verantwoording. 

Het dagelijks bestuur van de partij, inclusief de 
voorzitter, heeft in meerderheid gefaald om in deaf
gelopen periode de PvdA organisatorisch in het 
goede spoor te brengen. De enigszins overspannen 
plannen en verwachtingen ten aanzien van de 'par
tijvernieuwing' zijn deels vastgelopen door bestuur
lijk onvermogen en incompetentie, deels gestrand 
door - zie verderop - de al ver voortgeschreden 
erosie van de partijorganisatie. Niet alleen is het 
groot onderhoud mislukt, het verval is zelfs niet ge
stopt. In plaats daarvan is alle energie klaarblijkelijk 
gaan zitten in de Machiavellistische soap met en 
tegen elkaar. Een illustratie van een verworden 
machtscultuur, waarin gebrekkige omgangsvormen 
heersen die onvoldoende worden gecorrigeerd door 
een partijbestuur dat niet over voldoende ruggen
graat of zelfreinigend vermogen beschikt. 

De bestuurscrisis, en dat is rnisschien nog wei het 
meest verwijtbare, heeft verder bijgedragen aan het 
beeld van de totale irrelevantie val! de huidige partij 
als ledenorganisatie. De partijleiding te 's Graven
hage meende en meent zich van de bestuurscrisis low 

prifile af te kunnen maken en beschouwt de zaak 
kennelijk als een klein bedrijfsongeval dat helaas 
enige beeldschade met zich meebrengt. De beeld
schade wordt echter onderschat, evenals de onder
mijnende gevolgen van het laakbare optreden van 
het dagelijks bestuur. 

PartijvernieuwinB, maar welke? 

Onder het motto 'verbeter de wereld, maar begin 
niet bij jezelf', was het overigens ditzelfde bestuur 
dat kort geleden voorstellen heeft gepresenteerd 
voor verbetering van de partijorganisatie. Deze 
voorstellen, vervat in het rapport van een commis
sie onder Ieiding van Utrechts burgemeester Annie 
Brouwer, vormen het voorlopige eindpunt, zeker 
niet het hoogtepunt van een lange reeks van rapper
ten over de organisatie van de PvdA. De analyse van 
de eigen positie en organisatie is een vast begelei
dingsverschijnsel van de Nederlandse sociaal-demo
cratie - van de Partij van moraen uit het begin van de 
jaren zestig tot Een partij om te kiezen van bijna dertig 
jaar later. 8 Met alle rapporten uit de afgelopen de
cennia valt inmiddels een ruim huis te behangen. 

In de sociaal-democratische zelfreflectie van de 
afgelopen decennia staan enkele thema's centraal. 
Zij zijn verbonden met de overgang van een klas-
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sieke emancipatiepartij naar een professioneel-elec
torale partij. Een eerste thema betreft de bemidde
lende rol die de partij vanouds heeft gespeeld tussen 
staat en maatschappij. Inmiddels zijn vragen gerezen 
als: heeft de PvdA nog voldoende maatschappelijke 
verankering en worteling? Hoe kan ze haar maat
schappelijke positie versterken? En hoe kan de on
vermijdelijk dominantere positie van de volksverte
genwoordigers worden ingebed in de partijorgani
satie? Een tweede vraagstuk betreft de steeds smal
lere basis van de partij in ledental en de afnemende 
representativiteit ten opzichte van een steeds vluch
tiger electoraat. Hier gaat het om de vraag hoe de re
latie tussen kiezers, !eden, kader en volksvertegen
woordigers vorm gegeven moet worden. Het is een 
kwestie die direct raakt aan het democratisch ge
halte van de ledenorgarusatie, van de sociaal-demo
cratische 'vereniging' PvdA. In de derde plaats heeft 
het teruglopen van het ledental geleid tot vragen 
over de organisatorische basis van de partij. Moet 
deze nog steeds territoriaal zijn, of moet een voor
keur worden gegeven aan de belangstellingssfeer 
van de !eden als grondslag van de orgarusatie? Ten
slotte hebben de sterk toegeslagen ontzuiling en in
dividualisering, alsmede de ontwikkeling van een 
media-samenleving, de organisatiecultuur en de 
kwaliteit van het partijleven tot een centraal discus
siethema gemaakt. Is de partijcultuur met te geslo
ten en naar binnen gekeerd, en zijn de orgarusatori
sche routines niet te overheersend? 

De betere rapporten slagen erin de positie en or
ganisatie van de partij te analyseren in het perspectief 
van bredere maatschappelijke en politieke trends en 
voorstellen te formuleren die een antwoord bieden 
op de veranderingen in de omgeving. Een partij om te 
kiezen, dat in 1 9 9 1 door een commissie onder Ieiding 
van Jos van Kemenade werd gepubliceerd, vormt 
daarvan een goed voorbeeld. Het rapport bevat or
ganisatorische voorstellen die als een rechtstreekse 
reactie kunnen worden beschouwd op het losser 
worden van de maatschappelijke bindingen van de 
PvdA en op de ontwikkeling van een professioneel
electorale partij. De commissie Van Kemenade be
schouwde politieke partijen als een bedreigde dier
soort. Voor de Partij van de Arbeid was het 'vijf voor 
twaalf', aldus Van Kemenade c.s. 

Hoe smal het partijfundament was geworden -
na de WAO-crisis van 1991 verlieten ook nog eens 
enkele tienduizenden !eden de PvdA - beschreef 
Mark Kranenburg in NRC Handelsblad in een scherp 
en beklemmend portret van de afdeling Nieuw
koop- Liemeer uit 1 9 9). De vier actieve I eden van de 
afdeling houden de zaak draaiende - afdelingsbe
stuur, afdelingsvergadering, gemeenteraadsfractie, 
in elkaar zetten en verspreiden van het afdelingsblad 
-in een afdeling die in vijftien jaar tijd van 9 2 naar 
minder dan )O !eden is gegaan. 'Als we nu wat 
rueuwe jongere !eden hadden, dan zouden we die 
kunnen gaan coachen, maar ze zijn er niet'' zegt een 
van hen, Berry Dors . 'Steeds vaker bekruipthem het 
gevoel dat de politieke partij een "verouderd vehi
kel" of een "anachronisme" is. [ ... ] De plaatselijke 
politiek is het domein van de laatste vier !eden. Nog 
onder de vlag van de PvdA. Op zijn werkkamer met 
uitzicht over het weiland, mijmert Berry Dors over 
de toekomst. "Waarom nog doorgaan als PvdA?", 
zegt hij. "Misschien winnen we meer stemmen als 
Nieuwkoop vooruit of als Forza Nieuw~oop."'9 

Zijn deze vraagstukken uniek voor de PvdA ofkam
pen ook andere partijen met verandering van rol en 
verzwakking van hun organisatie? De sociaal-demo
craten mogen vanouds een bijzondere waarde aan 
hun organisatie als instrument van emancipatie heb
ben gehecht en vooral in de richting van politieke 
machtsvorming zijn gegaan, dat neemt niet weg dat 
de problemen waarmee zij in hun partijorganisatie 
worden geconfronteerd onderdeel zijn van een veel 
breder veranderingsproces waarin de meeste gro
tere partijen in West- Europa verwikkeld zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan de eerder aangehaalde notie van de 
'toeschouwersdemocratie' van Manin. 

De Werdegang van partijen in West-Europa wordt 
al vanaf de jaren zestig intensief gevolgd en geanaly
seerd door sociologen, politicologen en bestuurs
kundigen, van Kirchheimer die in de jaren zestig de 
term catch-all party of Allerweltspartei lanceerde om 
de overgang naar een minder ideologisch partijtype 
te karakteriseren, tot Katz eh Mair, die in de jaren 
negentig het begrip kartelpartij introduceerden om 
de ontwikkeling naar sterk met de staat vervlochten 
partijen aan te duiden. 10 Er is in bred ere zin iets met 

8. De partij van moraen. De Partij van de 
Arbeid aaat zich vernieuwen, door Eibert 
Meester, algemeen secretaris
penningmeester, Amsterdam: Partij van 
de Arbeid, 1964; Een partij om te kiezen. 

Partijvernieuwina en PvdA, rapport 
opgesteld door een commissie, 
ingesteld door het bestuur van de Parti j 
van de Arbeid, onder voorzitterschap 
van J.A. van Kemenade, Amsterdam: 

Partij van de Arbeid, 199 1. 
9· Mark Kranenburg, 'Portret van het 
PvdA-kader in Nieuwkoop; de laatste 
partijgenoot, in: NRC Handelsblad, 8-7-
1995· 
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politieke partijen aan de hand. De grote mate van 
belangstelling daarvoor is verklaarbaar: partijen 
spelen nu eenmaal nog steeds een cruciale rol in ons 
parlementair-democratisch stelsel. 

In de sociaal-wetenschappelijk analyse over rol 
en positie van partijen speelt overigens de geschie
denis van de West-Europese partijenstelsels, ge
vormd als zij zijn door de verhouding tussen staat en 
kerk en de sociale kwestie, een grote rol. De klas
sieke massapartij hangt als een slagschaduw over het 
debat waar het met de partijen heen gaat en heen 
moet, terwijl dit partijtype toch al enkele decennia 
op zijn retour is en het tijdperk van de verzuiling al 

toenemen. In Ianden als Nederland, waar geen aan
zienlijke fmanciering van partijactiviteiten plaats 
vindt door overheid of private partijen, komen par
tijen als gevolg van de sterk stijgende kosten voor het 
huidige type campagnes bovendien steeds meer in 
een fmanciele Idem terecht (Zie hiervoor de bij 
drage van Van Praag). 

In kwantitatieve zin wordt de organisatorische 
basis van partijen dus smaller. Hoe het er in kwalita
tieve zin voorstaat met de organisatorische slag
kracht is moeilijker te bepalen, omdat daarover wei
rug vergelijkbare empirische gegevens bestaan. 
Maar onder goed gei:nformeerde waarnemers be

weer lang achter ons ligt. 
Maar voorlopig lijkt het 
verleden toch nog steeds 
de probleemdefinities en 
oplossingsrichtingen te be-

In de schaduw van Kok verkommert 

de partij 

staat de stellige indruk dat 
het partijpolitieke Ieven 
sterk is weggezakt, zeker op 
het lokale niveau, en dat het 

palen. Wat is er, volgens de hedendaagse sociaal-we
tenschappelijke inzichten, met onze politieke par
tijen aan de hand? Wij onderscheiden een aantal 
kernthema's. 

Oraanisatorische positie 
In vrijwel alle Ianden van Europa daalt het ledental 
van politieke partijen in absolute zowel als in rela
tieve zin, d.w.z. ten opzichte van het electoraat als 
geheel. Nederland vervulthier samen met Frankrijk 
wel de rol als gidsland met een 'politieke organisa
tiegraad' van 2. 2 resp. 1. 5 procent: iets meer dan 2 

pro cent van het N ederlandse electoraat is lid van een 
politieke partij. Maar ook in de andere West-Euro
pese Ianden is de politieke organisatiegraad in de af
gelopen decennia sterk teruggelopen. Onder dege
nen die nog wellid zijn van een politieke partij, daalt 
het activisme. Het de facto 'donateurschap', altijd al 
omvangrijk, rukt verder op. 1 1 Bovendien slagen 
partijen er steeds rninder in, de kiezers naar de 
stembus te krijgen. Over de hele linie daalt de op
komst; de jaren negentig betekenen in dit opzicht 
een (voorlopig?) dieptepunt (zie verder de bijdrage 
van Mair aan dit nummer). Meer in het algemeen is 
er sprake van een vergrote electorale onzekerheid 
voor partijen, tot uiting komend in sterk fluctu
erende uitslagen. Met name dit verschijnsel heeft 
het belang van verkiezingscampagnes sterk doen 

voor meerdere partijen 
steeds moeilijker wordt zelfs maar geschikte kandi
daten te vinden voor vertegenwoordigende func
ties, zoals het gemeenteraadslidmaatschap. De 
maatschappelijke vertakking van partijen is daarbij 
sterk verzwakt. Van de vroegere 'verzuilde' structu
ren, toen de politieke partijen onderdeel vormden 
van een breed maatschappelijk netwerk, is weinig 
tot niets meer over. Nieuwe allianties met andere 
civil socieo/-organisaties lijken er niet voor in de 
plaats te zijn gekomen. 

Representatie 

De klassieke emancipatiepartijen, die lange tijd het 
Nederlandse politieke landschap hebben bepaald, 
hadden een vanzelfsprekende achterban met een be
paald sociologisch of religieus kenmerk; zij repre
senteerden maatschappelijke collectiviteiten. In het 
geval van sociale heterogeniteit, zoals in de katho
lieke zuil, werden de verschillende sociale groepen 
politiek vertegenwoordigd door eigen representan
ten. In een sterk van gezagsverhoudingen doortrok
ken politieke cultuur waren de politieke 'regenten' 
onbetwiste vertegenwoordigers. In de jaren zestig 
en zeventig veranderde deze situatie als gevolg van 
de ontzuiling drastisch. Partijen werden kaderpar
tijen, waarin politiek leiderschap verantwoord 
moest worden . Er ontstond een representatiepro
bleem: het kader van een partij was niet meer van-

10. Otto Kirchheimer, 'Der Weg zur 
Allerweltspartei ', in: K. Lenk/F. 
Neumann (hrsg.), Theorie und Sozioloaie 
der politischen Parteien, Band q, Darm-

stadt und Neuwied: Luchterhand, 1974 
( 1965); RichardS. Katz / Peter Mair, 
'Changing Models of Party Organiza
tion and Party Democracy ' , in: Party 

Politics l99S. vol. I no. I, PP· s-28. 
I I . Zie: Gettina to arips with depoliticisa
tion, A briefmg paper by Tom Bentley 
e.a., London: Demos, May 2ooo. 
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zelfsprekend representatief voor de I eden ofkiezers. 
Voor de Partij van de Arbeid is deze ontwikkeling in
dringend gedocumenteerd in Philip van Praags 
Strateaie en illusie, een studie naar de PvdA in de jaren 
zeventig. 12 Exemplarisch is de afwijzing van het for
matieresultaat dat in 1977 tot een tweede kabinet 
Den Uyl had moeten lei den door het sterk geradica
liseerde kader, tegen de verhoudingen in de bred ere 
achterban van de partij in . 

Jnmiddels is het representatievraagstuk opnieuw 
van karakter veranderd . Electoraat en achterban van 
de grotere partijen zijn zo heterogeen en zwevend 
geworden, dat partijen niet meer eenvoudigweg 
welomschreven sociologische groepen of maat
schappelijke belangen vertegenwoordigen. 1 3 Som
migen betwijfelen zelfs of nog van een 'sociologie 
van de politiek ' gesproken kan worden. Partijen 
worden gedwongen om op een betrekkelijk open 
electorale markt met elkaar te concurreren, met aile 
onzekerheden van dien. Omgekeerd voelen indivi
duele kiezers zich niet meer vanzelfsprekend verte
genwoordigd door 'hun' politici, terwijl tegelijker
tijd juist een dergelijke meer individuele 'vertrou
wensrelatie' tussen kiezer en gekozene gewenst 
wordt. 

De intermediaire junctie 

Vanafhun ontstaan tot ver in de twintigste eeuw zijn 
politieke partijen voertuigen geweest om maat
schappelijke aspiraties in de politieke arena tot gel
ding te brengen. Partij en vormden een essentiele 
schakel in het verkeer tussen maatschappij en staat, 
door hun vermogen maatschappelijke en politieke 
wensen te aggregeren, kiezer s te mobiliseren en te 
integreren in de politieke gemeenschap en door hun 
programma's om te zetten in beleidsmaatregelen . 
Met de opbouw en uitbreiding van de interventie
staat zijn de maatschappelijke organisaties van wel
eer echter in toenemende mate beleidsgerichte, met 
het openbaar bestuur vervlochten instellingen ge
worden. 1

4 Waar zij aan de ene, maatschappelijke 
kant aan betekenis hebben verloren, hebben zij aan 
de andere, statelijke kant hun positie geconsolideerd 
en versterkt. Partijen spelen tegenwoordig vooral 

een cruciale rol in de recrutering en selectie van het 
politiek personeel, zij vormen de toegangspoort 
voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en dik
wijls ook (top)ambtenaren. In 't Veld heeft overi
gens terecht opgemerkt dat partijen zelfs dit 'mono
polie' met weinig kwaliteit en geestkracht uitoefe
nen . 1 5 Politici zijn aldus aan de andere kant van het 
beleidsfilter terecht gekomen: ze sleutelen aan de 
maatschappelijke motor met behulp van beleid, en 
komen nauwelijks meer onder de motorkap van
daan, zoals Anton Hemerijck het onlangs op een 
conferentie van het Institute for Public Policy Research 

te Londen formuleerde . 
Het belangrijkste bemiddelende moment is ge

reduceerd tot de verkiezingscampagne. Partijen zijn 
in toenemende mate campagnepartijen geworden, 
in een nieuwe medialogica. Vandaar dat partijen 
door somrnigen worden gezien als louter nog re
clame- en uitzendbureau . 16 

De programmatische rol 

AI aan het eind van de jaren vijftig werd door Bell , 
Lipset, Aron en anderen gesproken over het 'einde 
van de ideologie' . Zij bedoelden daarmee, aldus 
Lipset in een terugblik, dat er een einde was geko
men aan de politiek als strijd tussen gesloten, om
vattende en elkaar uitsluitende ideologieen, zoals de 
klassieke klassenstrijd van het eind van de 1 9 e en 
begin 2oste eeuw. 1 7 De radicalisering en politisering 
van de jaren zestig en zeventig leek hen in het onge
lijk te stellen, maar inmiddels hebben hun opvattin
gen weer een grote mate van actualiteitswaarde. In 
moderne variant vertegenwoordigde Francis Fu
kuyama het gelijk van de 'einde van de ideologie'
school. De politiek-programmatische profilering 
van de grote partij en is opnieuw - en nu wel zeer 
drastisch - geringer geworden. Voor kiezer s wordt 
steeds minder zichtbaar wat er eigenlijk te kiezen 
valt. De grote partijen zijn naar het midden getrok
ken, waar de electorale winst kan worden gevon
den. Naarmate zij aan politiek-ideologisch profiel 
hebben verloren, is de ideologische links-rechts di
mensie in betekenis afgenomen ter verklaring van 
het kiesgedrag en zijn eveneens de politieke strijd-

1 2. Ph. van Praag Jr. , Strateaie en illusie. 
E!f jaar intern debat in de PvdA ( 1966-
1977), Amsterdam: Het Spinhuis, 
1990. 

14-. Zie Paul Kalma, 'Politieke 
partijen en de civil society. Een 
onderbelicht representatie-probleem', 
te verschijnen in een uitgave van 

Democratie, jrg. 57 (2ooo) nr. 1 o . 
16. Vgl. ] .A.A. van Doorn, 
'Democratie fn spagaat', in: HP! De 
Tijd, 18-4- 1997. 

13 . Vgl. Leonard Ornstein/ Max van 
Weezel, De verloren eifenis. Het slinkend 
vertrouwen in de sociaal-democratie, 
Amsterdam: Bert Bakker, 1992 . 

het Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen. 
15 . Roe! in 't Veld, 'De bestuursjungle 
van de PvdA', in: Socialisme &_ 

1 7. S.M. Lipset, Political Man. 
The Social Bases '![Poli tics, London: 
Heinemann, 1983 (1959) . 
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punten minder bepalend geworden voor electorale 
keuzes. In de steeds kleiner wordende verschillen 
tussen de grote partijen, moet de verklaring gezocht 
worden voor de dalende betekenis van zowel de ide
ologische orientaties van kiezers als hun opvattingen 
over specifieke issues, stelt Thomassen in zijn over
zicht van het electorale gedrag tussen I 97 I en 
I998. 18 

Regelmatig is in de afgelopen decennia de vraag 
aan de orde geweest of nieuwe maatschappelijke en 
politieke thema's niet een hernieuwde profilering 
en een herverkaveling van het politieke landschap 
tot gevolg zouden hebben. En weliswaar zijn 
nieuwe, postrnaterialistische strijdpunten van be
lang geworden in de politieke arena, zoals de milieu
politiek, maar de plaatsing van partijen en kiezers op 
de materialistische - postrnaterialistische conflictdi
mensie valt in sterke mate samen met hun posities 
op sociaal-economische strijdpunten en de links
rechts dimensie. I9 Van een realignment van partijen 
op een nieuwe conflict-as is tot nu toe geen sprake. 
De totstandkoming van de paarse regeringscoalitie 
heeft daar evenmin toe geleid, anders dan sommige 
waarnemers en participanten verwachtten, zoals 
o66 bewindsman in het eerste kabinet-Kok Hans 
Wijers. 20 

De verplaatsing van de politiek 

Partijen zijn er steeds op gericht geweest om hun in
vloed te Iaten gelden in de klassieke machtscentra: 
de parlementaire en bestuurlijke besluitvormings
machines. De nationale staat is sinds de Tweede 
Wereldoorlog, toen de centraliserende tendens de 
overhand had gekregen, het brandpunt van hun aan
dacht en energie geworden. lnmiddels wordt het 
Haagse machtscentrum echter uitgehold doordat de 
besluitvorrning zich naar andere gremia heeft ver
plaatst. Burgers zijn, naar het woord van Hofland, 
gedekoloniseerd en nemen in tal van gevallen zelf 
het heft in handen; belangrijke onderdelen van de 
politieke besluitvorming zijn verplaatst naar inter
nationale fora, in het bijzonder de Europese, naar de 
ambtelijke voorportalen, naar de rechterlijke 
macht, naar het lokale niveau en naar bedrijven, 
laboratoria en maatschappelijke instellingen. Som-

migen spreken van een centrumloze democratie of 
een lege staat en menen dat een centrale politieke 
sturingspretentie een hopeloos anachronisme is ge
worden. 21 

Politieke partijen zijn nog nauwelijks begonnen 
op deze ontwikkeling te reageren en volharden in 
een Binnenhof-bias. Lokaal kalft hun slagkracht af. 
Het dit jaar verschenen rapport van de Commissie 
Elzinga inzake gemeentelijke bestuurlijke vernieu
wing documenteert deze afkalving en is doortrok
ken van de grote zorg over de lokale presentie van 
politieke partijen. Op Europees niveau is de partij
vorming niet meer dan rudimentair. De PES, op pa
pier in potentie een werkelijk nieuwe, nationaliteit 
overstijgende partijformatie, is in de praktijk weinig 
meer dan een slecht geoutilleerd secretariaat (zie 
verder in dit nummer de bijdrage van Vander Eijk). 
Op de andere vormen van verplaatsing van de poli
tiek hebben partijen toch vooral gereageerd met een 
krampachtig politiek primaatsdenken, dat hen ech
ter niet meer in een traditionele sturingsrol zal kun
neri terugbrengen. 

Beheerspolitiek, pluralisme en partijdemocratie 

De moderne machtsuitoefening is buitengewoon 
kwetsbaar geworden. Het electoraat is zeer gevoelig 
voor incidenten en persoonlijke aspecten in de poli
tiek. Zie the Rise and Fall if Elco Brinkman. De 
media-aandacht is genadeloos; het politieke bedrijf 
is een glazen huis waar vrijwel voortdurend de felle 
lampen van de publiciteit op staan. Politici hebben 
sterk de neiging om in deze omstandigheden elk in
tern politiek de bat in hun partij als een risico te be
schouwen dat zo snel mogelijk onschadelijk moet 
worden gemaakt. In de complexe beleidsafwegin
gen die bestuurders moeten maken, heeft hun par
tijpolitieke achterban weinig te zoeken en weinig 
nut, anders dan nuisance value. De partij is er om het 
beleid aan uit te leggen, niet om het beleid aan te 
verantwoorden. 

Daarmee heeft de partij, de ledenorganisatie, als 
zelfstandige bron van ideeenvorming, als forum 
voor debat en deliberatie en als platform voor ver
antwoording over gemaakte keuzes sterk aan rele
vantie ingeboet. Pluralisme van opvattingen, de par-

I 8. Jacques Thomassen, 'Politieke ver
anderingen en het functioneren van de 
parlementaire democratie in Neder
land ' , in : Jacques Thomassen e. a. (red.), 
Politieke veranderingen in Nederland 1971-
1998. Kiezers en de smalle marges van de 

politiek, Den Haag: sou , looo, p.2o6. 
I9. Pieter van Wijnen, ' ldeologische 
orientaties en stemgedrag' , in: 

in : s &.o, jrg. n (I994) nr. 4 · 
2 I . Paul Frissen, Sturing en Publiek 
Domein. Sociaal-democratie zonder partij, 
Amsterdam: Wiardi Beckman 
Stichting/ Centrum voor Lokaal 
Bestuur, 2 ooo . 

Thomassen (red.), a.w., p. I42. 
lo. Vgl. J.Th.J. van den Berg, 'Een 
spilpositie voor de sociaal-democratie?' 
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tij als countervailins power ten opzichte van de be
stuurlijke beleidsmachinerie: ze passen nauwelijks 
in de huidige politieke praktijk waar beheer en be
heersing voorop staan. Waarom zouden bovendien 
de partijleden in dit opzicht een streepje voor moe
ten hebben op de - veel belangrijker - kiezer? En in 
hoeverre kan een partij nag een rol spelen in de be
sluitvorming nu de complexiteit ervan zelfs de be
leidsmakers zelf hoven het hoofd groeit? Misschien 
wel meer dan enig ander is dit thema brandpunt 
van analyse en con traverse in de Partij van de Arbeid 
geworden. De centralisering en gelijktijdige infor
malisering van de interne machtsverhoudingen 
raakt immers direct aan de partijdemocratie, met 
wijdere implicaties voor het democratisch bestel als 
geheel. 

Is het mogelijk om in het de bat over de rol en positie 
van politieke partijen een enigszins overzichtelijke 
schets van de verschillende posities te geven? Er zijn, 
zo menen wij, twee dominante dimensies te onder
scheiden die ons daarbij van dienst kunnen zijn. De 
eerste heeft betrekking op de externe juncties en 
rolvervulling van politieke partijen. Vrijwel alle waar
nemers zijn het er wel over eens dat partijen aan 
functieverlies lijden, maar zij verschillen aanzienlijk 
van mening hoever dit functieverlies gaat en hoe 
schadelijk het is voor de democratie. Aan de ene 
kant staan zij, die weliswaar waarnemen dat partijen 
in omvang afnemen, maar die tegelijkertijd menen 
dat de wezen.lijke en klassieke functies van partijen, 
zoals de representatieve en programmatische, daar
door niet worden aangetast, dan wel niet aangetast 

Functiebehoud 

zouden mogen worden. Aan de andere kant van 
deze as bevinden zich degenen die menen dat de 
huidige omstandigheden partijen volkomen over
bodig hebben gemaakt. De tussenpositie is voor hen 
die men en dat partijen sommige functies (bijv. de re
presentatieve) wei, andere (bijv. de campagne- en 
recruteringsfunctie) niet hebben verloren en daar
door in een onevenwichtige positie dreigen te 
komen. De drie genoemde posities kunnen bijvoor
beeld worden toegeschreven aan resp. Koole, Fris
senenMair. 

De tweede dimensie heeft betrekking op de in

terne orsanisatie van de partijen, en betreft de mate 
van partijdemocratie, de rol van de !eden en kiezers, 
de openheid voor programmatische vernieuwing 
e. d. De posities op deze as bevinden zich tussen het 
model van de 1 9 e eeuwse kiesvereniging, waarin het 
contact tussen kiezers en gekozenen met zo weinig 
mogelijk interferentie van partijen tot stand komt, 
aan het ene eind en het model van een maatschappe
lijk gewortelde ledenpartij, waarin de ledenorgani
satie als bron van machtscontrole en ideeenproduc
tie fungeert, aan het andere. Deze posities worden 
bijvoorbeeld verdedigd door Denters resp. Tromp. 
De waardering van de situatie waarin politieke par
tijen zich bevinden en de betekenis die dat heeft voor 
onze democratie loopt uiteen van vrolijk optimisme 
tot bedroefd pessimisme. Datzelfde geldt voor de 
mogelijkheden die men ziet voor partijen om met 
enige discretionaire ruimte op de ontwikkelingen te 
reageren. Beide dimensies bepalen aldus tezamen in 
sterke mate de toekomstvisie op de rol en plaats van 
politieke partijen in het politiek systeem. 

Koole 
Commissie Brouwer 

Mair Van Praaa 

Tromp 

Denters 

Frissen 
Kiesvereniging Ledendemocratie 

Functieverlies 
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In een aantal opzichten is de situatie waarin politieke 
partijen zich op het ogenblik bevinden vergelijkbaar 
met de omstandigheden aan het begin van de jaren 
zestig. Ook toen had de Nederlandse politiek een 
periode van vergaande consensus achter de rug, van 
een steeds minder herkenbaar partijpolitiek pro
fie!, van wat Joop den Uyl ooit een 'ritseldemo
cratie' heeft genoemd. De betekenis van de leden
organisatie was afgenomen, de macht binnen de 

puntbepaling van de commissie-Brouwer, zie de bij
drage van Wesseling). 

Voor een nieuwe positiebepaling van de partij en 
haar organisatie zal de blik breder en scherper moe
ten worden gericht. Daarbij geldt dat maatschappe
lijke en politieke ontwikkelingen partijen welis
waar in een bepaalde richting dringen, maar dat 
partijen geen willoze slachtoffers zijn. ln welke rich
ting zij zich ontwikkelen is mede afhankelijk van 

partijen gecentraliseerd. 
Deze ontwikkeling werd 
toen gei'nterpreteerd als 
een bedreiging voor de de
mocratie. 

Vergeleken met veertig 
jaar geleden zijn de par
tijen echter aanzienlijk 
kwetsbaarder geworden en 

De bestuurscrisis, en dat is misschien 

noa wei het meest verwijtbare, 

heift verder biJaedraaen aan het beeld 
van de totale irrelevantie van de 

huidiae partij als ledenoraanisatie. 

hun eigen opvattingen en 
prioriteiten. Ook als rege
ringspartij heeft de PvdA 
voldoende mogelijkheden 
voor een zelfstandige op
stelling, en hoeft zij niet te 
berusten in een positie in de 
marge van het politieke be-

het vraagstuk van hun voortbestaan urgenter. Voor
malig o66-senator Vis meent zelfs dat politieke par
tijen oude olifanten zijn geworden, moeizaam op 
zoek naar een laatste plaats om te sterven. Aan de 
orde is niet zozeer de vraag of politieke partijen zul
len overleven, maar welk type (zie de bijdrage van 
Tromp in dit nurnmer). Des te meer valt op dat in 
het huidige de bat in de Partij van de Arbeid dit type 
meer fundamentele vragen geen plaats krijgt. Het 
eerder genoemde rapport van de commissie Brou
wer gaat er volkomen aan voorbij. Van een serieuze 
diagnose van de positie van de partij is geen sprake; 
van een gevoel van urgentie evenmin. Het rapport 
beperkt zich tot enkele voorstellen voor de interne 
organisatie (omvang en positie partijbestuur, 
nieuwe vormen van ledenrepresentatie). Het op 
zichzelfinteressante idee van zgn. kenniscentra blijft 
beperkt tot een nieuw speelveld voor de eigen leden 
en krijgt nergens de functie van strategische maat
schappijverkenning. 

Het rapport legt enerzijds de nadruk op de rol 
die de volksvertegenwoordigers moeten spelen, 
ook binnen de partijorganisatie; anderzijds wil het 
de led en nauwer bij de partij betrekken, onder meer 
door een op te richten Politiek Forum dat echter 
voor een groot deel op voordracht van het partijbe
stuur zal worden samengesteld. Zoals Koole in dit 
nummer aangeeft: 'Het rapport Politiek is mensenwerk 
ontbeert een degelijke analyse, bevat vele inconsis
tenties, leidt bij uitvoering tot een nog centralisti
scher partijorganisatie en gaat in zijn organisatori
sche en fmanciele consequenties het vermogen van 
de PvdA waarschijnlijk te hoven.' (Voor de stand-

stel. 
Een asenda VOOT de noodzakelijke heroriiintatie zou in 

ieder geval de volgende punten moeten bevatten: 
- Het politiek profiel. Er is veel voor te zeggen 
om, dit keer zonder overspannen polarisatiever
wachtingen, tot een goed beredeneerd centrum
links profiel te komen, indusief een of ander 
soort stembusaccoord of samenwerkingsver
band met andere partijen, zodat kiezers iets te 
kiezen krijgen. De eigen regeerervaringen en het 
debat in de Europese sociaal-democratie over de 
Derde Weg in al zijn varianten kunnen daarvoor 
belangrijke bouwstenen leveren. 
- Een maatschappelijk profiel. De Partij van de 
Arbeid hoeft niet terug te vall en op verzuilde pa
tronen om opnieuw het gesprek aan te gaan met 
meer of minder verwante maatschappelijke or
ganisaties en tot nieuwe coalities met onderdelen 
van de civil society te komen. Ziet zij ook een taak 
om degenen die langzamerhand van het politieke 
systeem afgekeerd raken aan te spreken? 
- Een antwoord op de verplaatsing, inclusief de 
rol van de huidige nationale partijen op lokaal en 
Europees niveau. Wat is het structurele ant
woord van de PvdA op de 'delokalisering' van de 
landelijke partijen? En hoe anticipeert zij op 
'echte' partijvorming op Europese schaal, waar 
wellicht ooit sprake zal zijn van een presidentieel 
tweepartijen-stelsel? Welk antwoord formuleert 
de PvdA op de verplaatsing van de besluitvor
ming op essentiele gebieden zoals medische- en 
biotechnologie? 
- Pluralisme, democratie en countervailing 
power. Wilde PvdA een primair van bestuurlijke 
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posities afhankelijke partij zijn, of een politieke 
groepering met een eigen, zelfstandige ideeen
productie, een levendig intern de bat - met con
sequenties voor het politiek program? De geslo
ten bestuurderspartij of een open ideeenpartij 
(Melkert)? 
- Leden of kiezers? Is de ledenorganisatie zo 
verzwakt en dermate weinig representatief ge
worden, dat zij vooral een sta-in-de-weg is voor 
een directer contact tussen kiezers en gekoze
nen? Kunnen directere vormen van ledenraad
pleging (referenda, digitale connecties) hier soe
laas bieden? Ofkunnen wij zo tevreden zijn over 
onze volksvertegenwoordigers dat we ze geen 
strobreed in de weg willen leggen? 

Het is een te mechanische en simpele voorstelling 
van zaken om politieke partijen voor de keuze tussen 
campagne/ donateurspartij versus maatschappelijk 
georienteerde ledenorganisatie te stellen. Met alle 
aantrekkelijkheid van de eenvoud Ievert deze voor
stelling van zaken in tal van opzichten een vals di
lemma op. Zij laat zich bovendien te veelleiden door 

de interne organisatievraagstukken van partijen, 
terwijl daarnaast tal van externe vraagstukk.en (ver
plaatsing, programmatische en maatschappelijke 
orientatie) een rol spelen in het voortbestaan van 
partijen. Deze kunnen niet eenvoudig tot intern 
organisatorische voorstellen worden gereduceerd. 
Voor welke problemen biedt de donateurspartij pre
cies een oplossing? En voor welke vraagstukk.en de 
democratische ledenpartij? Los van de praktische 
non sequiturs doemen ook praktische bezwaren op: 
een lidmaatschapspartij degradeert zichzelf niet tot 
donateurspartij. Het zal bij partijmodernisering 
( zoals bij vele moderniseringsprojecten) niet om ex
treme keuzen gaan, maar om incrementele verande
ringsprocessen. Voor dergelijke veranderingspro
cessen moet wel een richting worden gekozen. Het 
verschil tussen een goede partijvoorzitter en een 
slechte partijvoorzitter, een goed bestuur en een 
slecht bestuur, een betrokken partijleiding of een af
standelijke, maakt bij dit alles bepaald uit. 

FRANS BECKER & RENE CUPERUS 

medewerkers Wiardi Beckman Stichting 
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POLITIEKE PARTIJEN OP DRIFT 

Vorig jaar publiceerde 
Bram Peper, toen nog mi
nister van Binnenlandse 
Zaken een essay over de 
veranderende verhoudin-

Een partijloze 
democratie, of: 
het einde van de 
politieke partij?* 

2 

Met deze diagnose stem ik 
graag in, al was het maar 
omdat ik vijftien jaar eerder 
een soortgelijke heb ge-

gen tussen overheid en sa-
steld. 2 De neergang van 
politieke partijen beschreef 

menleving, getiteld 'Op 
zoek naar samenhang en 
richting'.' Een van de on-

BART TROMP ik toen in termen van de 
centrale functies die par
tijen traditioneel in een po-

derwerpen die hij daarin aansneed was de hachelijke 
positie van politieke partijen in Nederland, een 
thema dat hij behandelde onder de tussenkop 'Een 
partijloze democratie?' 

Deze leidende vraag zelfbeantwoordt Peper ove
rigens niet. Hij stelt dat politieke partijen van karak
ter zijn veranderd, allereerst omdat zij geen onder
dee! meer zijn van een verzuilde samenleving, welke 
hun een organische maatschappelijke basis ver
schafte. Daardoor is van een vanzelfsprekende rela
tie tussen kiezers en gekozenen steeds minder 
sprake, terwijl de selectie en rekrutering van be
roepspolitici tot een oligarchisch proces is ver
worden, waarbij de partijtop uitmaakt wie er deze 
keer voor vier jaar l>ij mag horen, zonder dat van 
een democratische controle door !eden feitelijk 
sprake is. 

In het verlengde van deze ontwikkeling consta
teert Peper dat politieke partijen er ook bij de poli
tieke meningsvorming steeds minder toe doen -
deze voltrekt zich goeddeels buiten hen om. Hij 
spreekt van een verdere 'verschraling' van de poli
tieke functie van partijen, omdat deze niet meer in 
staat zijn een 'sense of direction' en een 'sense of ur
gency' aan de samenleving over te brengen. Maar als 
politieke partijen zich ertoe beperken rekruterings
mechanismen te zijn voor het bekleden van politieke 
functies, dan zullen mensen zich nog meer van die 
partijen afkeren. 'Politieke partijen zitten, al metal, 
in ernstige problemen: in ledenaan,tallen, in partici
patie van die !eden en in de kwaliteit van de kern
functies in de sfeer van mobilisering, rekrutering en 
programmering.' 

litieke democratie als de Nederlandse vervulden. 
De eerste is de programmatische functie. Ik ci

teer mijzelf: 'De 'samenhangende beginselen' van 
waaruit de grote politieke partijen worden geacht te 
opereren, hebben de laatste dertig jaar steeds meer 
plaats gemaakt voor steeds langere optelsommen 
van eisen en verlangens van maatschappelijke orga
nisaties en groeperingen. Wie de huidige, ellenlange 
verkiezingsprogramma's van politieke partijen 
leest, zoekt vergeefs naar heldere principes, maar 
vindt in plaats daarvan enkele honderden program
mapunten die met elkaar slechts in verband staan 
door de nietjes die de bladzijden bijeenhouden.' En: 
'De tijd van politieke partijen als de politieke voor
hoedes van brede maatschappelijke bewegingen, die 
gei:nspireerd werden door verre en vage idealen, 
lijkt voorgoed voorbij. Partijen zijn ook niet Ianger 
de krachtcentrales van politieke ideeen; zij !open in 
dit opzicht niet meer voorop, maar volgen.' 

In I 9 8 s voorzag ik dat op termijn de mobilisatie 
van kiezers in Nederland niet op basis van een poli
tiek programma plaats zou vinden, maar met behulp 
van technieken waarbij allerlei specifieke groepen 
kiezers benaderd worden met op hen afgestemde 
boodschappen. Zo'n weg zijn sommige partijen in 
Nederland in de jaren negentig inderdaad ingesla
gen . 'Een dergelijke mobilisatietechniek is echter 
niet bruikbaar in het vrijwilligerswerk van de huidige 
politieke partijen, maar vereist gestroomlijnde en in 
reclametechnieken doorgewinterde campagnebu
reaus,' was toentertijd mijn conclusie ten aanzien van 
de tweede traditionele functie van de politieke par
tij: het organiseren van de communicatie tussen kie-
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zers en gekozenen. Partijvergaderingen, rnassarnee
tings en een partijpers waren daarvoor de geijkte in
strumenten. Maar met radio, en nog indringender 
met televisie, werd voor politici de mogelijkheid ge
schapen zich rechtstreeks tot de kiezer te richten, 
zeker toen de ontzuiling een eind had gemaakt aan de 
opdeling van het electoraat in segmenten die hun in
formatie levensbeschouwelijk gefiltreerd tot zich 
namen. De opkomst van opinieonderzoek versterkte 
de overbodigheid van de politieke partij als schakel 
tussen politiek en maatschappij. 

Het algemene functieverlies van politieke par
tijen strekt zich echter niet uit tot het selecteren en 
rekruteren van kandidaten voor vertegenwoordi
gende lichamen. Hierop behouden zij per defmitie 
het monopolie, want de rninimale omschrijving van 
een politieke partij luidt dat zij een organisatie is die 
kandidaten stelt voor politieke posities . Terecht 
wijst Peper er echter op dat in de afgelopen jaren 
deze functie steeds meer het privilege is geworden 
van een partijtop, die het hierbij ook heel goed zon
der !eden kan stellen. Zonder twijfel heeft Peper 
hierbij zijn eigen Partij van de Arbeid voor ogen, die 
zich in de jaren negentig is gaan transformeren van 
politieke partij in een uitzendbureau voor kamerle
den en een reclamebureau voor de lijst-Kok. 

3 
De vraag is nu welke conclusies men aan zo'n diag
nose moet verbinden. Peper meent dat de margina
lisering van politieke partij en niet betekent dat bur
gers geen behoefte aan maatschappelijke bindingen 
hebben. Het verenigingsleven groeit en bloeit. 'Bur
gerschap' kan op een andere wijze gestalte krijgen 
dan via politieke partijen. Vol gens Peper gaat het dus 
niet om een onontkoombare ontwikkeling, want hij 
meent dat in ieder geval geprobeerd kan worden het 
tij tekeren. Anderzijds vraagthij zich af of wij er niet 
goed aan doen 'te buigen voor de terugtred van po
litieke partijen, en te zoeken naar nieuwe organisa
tievormen van het democratisch karakter van onze 
samenleving'. Peper maakt noch een keuze tussen 
deze twee mogelijkheden, noch verheldert hij wat 
die 'nieuwe organisatievormen' van democratie 
zouden kunnen inhouden. 

In plaats daarvan maakt hij zijn antwoord geheel 

afhankelijk van de vraag ofhet kiesstelsel in Neder
land herzien wordt in een richting die een vee! di
rectere relatie legt tussen kiezer en gekozene. Want 
daarin ziet hij de oplossing. Als minister heeft hij 
hierover nog net v66r zijn aftreden een nota het Iicht 
doen zien. 

Oat is nogal opmerkelijk voor een man die door
gaat voor een door de wol geverfde politieke realist. 
n' 6 6 - zoals het to en nog heette - trad in 1 9 6 6 als 
politieke partij aan met de aspiratie het toen be
staande partijstelsel 'op te blazen' door invoering 
van een districtenstelsel naar min of meer Brits 
model. Sindsdien is er de Staatscomrnissie Cals
Donner geweest, zijn er initiatiefwetsvoorstellen in 
deze richting gedaan en zijn er keer op keer com
missies ingesteld om voor staatsrechtelijke 'vernieu
wingen', inclusief een herziening van het kiesstelsel, 
voorstellen te bedenken. De laatste grootscheepse 
onderneming in deze richting was de comrnissie 
Deetrnan, ingesteld als troostprijs voor n66 toen de 
opblaaspartij in 19 8 9 buiten de regering werd ge
houden . Het allerlaatste wat daaruit voortkwam was 
een mal plan om de helft van de !eden van de Tweede 
Kamer langs de bestaande weg te Iaten kiezen en de 
andere helft via een districtenstelsel, waarbij elk dis
trict dan zo'n tien kan1erleden afvaardigde. Het 
sneuvelde, net als al zijn voorgangers, in de Tweede 
Kamer. (De aanhoudende radeloosheid waarin het 
CDA zich bevindt, sinds het in de oppositie be
landde, wordt niet beter gelllustreerd dan door het 
feit dat de partij kortgeleden een overeenkomstig 
plan tot kiesrechtherziening het luchtruim in liet 
gaan.) 

Kortom, in de Nederlandse politiek van de laat
ste vijfendertigjaar is alles wat in de richting van Pe
pers recente remedie gaat, systematisch afgewezen. 
Oat kan men betreuren of toejuichen, maar de re
alist kan op grond daarvan aileen maar besluiten dat 
er kennelijk geen politieke meerderheid te vormen 
is die het bestaande stelsel van evenredige vertegen
woordiging in wil ruilen voor een districtenstelsel in 
welke vorm dan ook. Er is geen reden om aan te 
nemen dat de voorstellen uit Pepers nota - die nog 
minder uitblinken door overtuigingskracht dan die 
van zijn voorgangers - nu wei op parlementaire in
stemming kunnen bog en. 

* Met dank aan de redactie van de Gids 
voor hun toestemming om dit artikel 
opnieuw af te drukken. Eerdere publi
catie in de Gids 163 (2ooo) 8 (augustus) . 
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Oat er voor een politiek idee geen meerderheid 
in de Tweede Kamer is te vinden, is geen bewijs dat 
het niet deugt. Wat opvalt aan de opeenvolgende 
voorstellen tot herziening van het kiesstelsel, zoals 
die zijn gedaan door parlementaire en regerings
commissies, en laatstelijk in de nota van minister 
Peper, is dat ze op uiterst naleve en optimistische 
vooronderstellingen berusten over het nuttig effect 
van de voorgenomen veranderingen, de onbe
doelde, averechtse werking niet in aanmerking 
nemen, en dat de bedenkers nooit te rade gaan bij de 
politiek-wetenschappelijke literatuur over hoe 
zulke kiesstelsels feitelijk blijken te werken. 

Uit deze literatuur en uit het onderzoek waarop 
het is gebaseerd, valt op te maken dat het buitenge
woon onwaarschijnlijk is dat zulke wijzigingen van 
het kiesstelsel de problem en van democratie en van 
politieke partijen op zouden lassen of zelfs maar ver
kleinen. In plaats van die literatuur hier sam en te vat
ten, volsta ik ermee erop te wijzen dat de door Peper 
geconstateerde problemen van politieke partijen 
zich in niet mindere mate voordoen in staten waarin 
kiesstelsels bestaan als het door hem gewenste. Er 
schuilt iets paradoxaals in het gegeven dat, terwijl in 
Nederland bepaalde partijen en politici een Brits 
kiesstelsel als voorbeeld vereren, in Groot-Brittan
nie de ontevredenheid over het daar gehanteerde 
stelsel a! jaren groeiende is, waarbij het Nederlandse 
als aantrekkelijk alternatief wordt gezien. Voor 'dui
delijkheid in de politiek' wordt immers een hoge 
prijs betaald als jarenlang een minderheidsregering, 
zonder enige rekening te houden met de meerder
heid van de kiezers, het bewind voert, zoals onder 
de regeringen van Margaret Thatcher, toen de Con
servatieven nooit meer dan tweeenveertig procent 
van de kiezers achter zich wisten te verenigen . 

Los daarvan is een wijziging van het Nederlandse 
kiesstelsel helemaal niet noodzakelijk om een recht
streekse band tussen kiezer en gekozene te bewerk
stelligen. Het staat elke politieke partij vrij zijn kan
didaatstelling zo in te richten, dat in elke kieskring 
een of twee politici van die partij daar, en nergens 
anders, kandidaat staan, en bij verkiezing ook als 
duidelijk vertegenwoordiger van de desbetreffende 
kring op gaan treden. De Partij van de Arbeid heeft 
zo'n stelsel tussen 1969 en 1992 gehanteerd, maar 
dit leverde geenszins de resultaten op die Peper en 
anderen ervan verwachten. Is het niet vreemd dat de 
voorstanders van een 'rechtstreekse band tussen 
kiezer en gekozene' nooit enige interesse hebben ge
toond in de feitelijke werking ervan in Nederland? 

Tach is een wijziging van het kiesstelsel de enige 
remedie die Peper aanreikt voor de malaise van de 
huidige politieke partijen. De 'nieuwe organisatie
vormen van het democratisch karakter van onze sa
menleving' blijven geheel en a! onbesproken. Erger 
is dat Peper zich niet duidelijk rekenschap geeft van 
de essentiele betekenis van partijen in een politieke 
democratie, en daarmee oak niet onderkent hoe de 
laatste zelf verschraalt als gevolg van de afnemende 
betekenis van partijen en steeds meer de trekken 
vertoont van een 'plebiscitaire democratie' - een 
democratie waarin de burgers wei kunnen stemmen 
over wie hen vertegenwoordigt, maar niet over wat 
de gekozenen vervolgens gaan doen, of proberen te 
doen. 

Niemand, om een voorbeeld te geven, die bij de 
laatste verkiezingen op de Partij van de Arbeid 
stemde, kon weten dat hij of zij daarmee de fman
cieel woordvoerder van de partij in de Tweede 
Kamer hielp om staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen te worden, waarna deze 
verrassingsbewindsman vervolgens allerlei particu
liere (of door sommige ambtenaren bedachte) plan
netjes over het kunst- en cultuurbeleid ging lanceren 
en afdwingen, die v66r de verkiezingen nooit, ook 
niet door hem, aan de orde waren gesteld en even
min in het verkiezingsprogram van de PvdA kunnen 
worden aangetroffen. De zwakheid van politieke 
partijen vertaalt zich zo in de willekeur van hun be
windslieden. De formatie van een regering in Ne
derland kan tegenwoordig worden beschreven als 
een proces waarin een regeringsprogramma wordt 
opgesteld waarover de burgers niet hebben kunnen 
stemmen, dat vervolgens wordt uitgevoerd door be
windslieden die zij niet hebben gekozen. 

Terwijl Pepers diagnose van het verval van par
tijen grotendeels overtuigt, mist de remedie die hij 
voorstelt elke overtuigingskracht en onderbouwing. 
Weliswaar stelt hij de toekomst van politieke par
tijen indringend aan de orde, maar vervolgens heeft 
hij er niets over te melden. 

4 
Om een beter zicht op het vraagstuk van partij en 
democratie te krijgen, is het nuttig de relatie tussen 
politieke democratie en politieke partijen te belich
ten in zijn historische context. Dan valt het op dat de 
moderne democratie, de democratie die in de afge
lopen tweehonderd jaar in de kernstaten van het 
mod erne wereldsysteem is opgekomen, in het begin 
het verschijnsel partij overtuigd als antidemocra-
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tisch heeft afgewezen. Oit geldt zowel voor de libe
rale traditie, waarvoor John Locke meestal als mees
terdenker wordt aangewezen, als voor de radicale, 
met Jean-Jacques Rousseau in die rol. 

Zelfs in de beperkte opvatting van democratie 
die liberalen tot voorbij de eerste helft van de ne
gentiende eeuw huldigden, was geen plaats voor 
partijen. De klassieke definitie van een politieke par

de kiezersgunst te maken, van lid van de Senaat tot 
hondenvanger in Amherst. 

De twee fundamentele factoren die tot partijvor
ming in een democratie nopen, deden uiteindelijk 
ook in de Vererugde Staten hun werk. Maar Ameri
kaanse politieke partijen zijn zwak gebleven en be
staan nationaal eigenlijk aileen bij presidentsverkie
zingen of impeachmentprocedures. Bij de vorige 

tij is niettemin afkomstig 
van Edmund Burke (I 7 2 9-

I 797): 'Party is a body of 
men united, for promoting 
by their joint endeavours 
the national interest, upon 
some particular principle 
in which they are all 
agreed.' Maar deze defmitie 
kan gemakkelijk worden 
misverstaan. Burke be
doelde niet meer dan dat 

De jormatie van een regering in 

Nederland kan worden beschreven als 

presidentsverkiezingen be
riep de Republikeinse kan
didaat, Robert Dole, zich 
erop dat hij het programma 
van zijn partij niet had gele
zen en dat ook niet zou 
doen, terwijl zijn tegen
stander, William Jefferson 
Clinton, aan dat van de De
mocraten nooit een woord 
vuil heeft gemaakt. 

een proces waarin een 

regeringsprogramma wordt opgesteld 

waarover de burgers niet hebben 

kunnen stemmen, dat vervolgens wordt 

uitgevoerd door bewindslieden die zij 

niet hebben gekozen. 
De radicale opvatting 

een aantal reeds gekozen 
parlementariers zich op zo'n basis in het parlement 
verenigt.ln de Nederlandse geschiedenis vormen de 
'negenmannen' van Thorbecke, gelijkstemde !eden 
van de Tweede Kamer bij het streven naar herzierung 
van de grondwet, het beste voorbeeld van zo'n Bur
keaanse partij. 

Een politieke partij als een associatie van kiezers 
die mensen afvaardigt naar het parlement met een 
bepaald mandaat of op basis van een programma, 
was in de liberale visie een anathema. De gekozenen 
moesten zonder last of ruggespraak de merites van 
een zaak langs de weg van rationele discussie tot hun 
recht Iaten komen, met gehinderd door de opvattin
gen van wat Burke aanduidde als 'the swinish multi
tudes'. 

De Amerikaanse constitutie draagt het duide
lijkst het stempel van deze liberale opvatting, com
pleet met de eraan gekoppelde angst voor een de
mocratisch totstandgekomen 'dictatuur van de 
meerderheid'. Niet het minste oogmerk van de 
'Founding Fathers' was het tegenwerken van partij
vorming. Hun voornaamste instrument daartoe be
stand eruit de vervulling van elke verkiesbare poli
tieke functie tot een wedstrijd tussen individuen om 

van democratie wordt ge
tekend in de door Rousseau verwoorde gedachte dat 
de wil van het volk 'een en ondeelbaar' is, een for
mule die van filosofie overging in praktijk tijdens de 
Franse Revolutie. Het concept van de volonte generale 
sloot het bestaan van partijen uit - die zouden im
mers de 'algemene wil' ondermijnen. Deze denk
figuur is buitengewoon vitaal gebleken. Niet aileen 
Robespierre zou zich erop beroepen om zijn 
machtsuitoefening te legitimeren als een belicha
ming van de volkswil. Men vindt haar ook terug in 
communistische, nazistisch/fascistische en populis
tische pretenties een hogere vorm van democratie te 
vertegenwoordigen dan een 'burgerlijke', geba
seerd op representatie via politieke partijen . Na de 
Anjerrevolutie (I 974) in Portugal zijn, om een mo
dern voorbeeld aan te voeren, door de nieuwe 
machthebbers algemene verkiezingen nog anderhalf 
jaar tegengehouden met dit argument. 

In de twee klassieke tradities van het denken over 
democratie is, kortom, geen enkele plaats toebe
deeld aan politieke partijen. 3 Waarom zijn ze dan 
ontstaan, ja, sterker nog, waarom is op het niveau 
van staten nergens politieke democratie mogelijk 
gebleken zonder politieke partijen? 

3. Dit onderscheid en de wijze waarop 
dit in hedendaagse democratieen door
werkt, is systematisch gestalte gegeven 
in J.J.A. Thomassen, red., Hedendaaase 
democratie, Alphen aan den Rijn, 
Samsom H. D. Tjeenk Wi!Unk, I 99 I. 
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De ontwikkeling van de Nederlandse parlementaire 
democratie vanaf zijn ontstaan in 1 848 geeft op deze 
vraag een antwoord. Het kiesrecht dat bij de grond
wetswijziging van 1 848 totstandkwam, had voor
eerst een beperkt karakter. Ruim tien procent van 
de volwassen mannen beschikte erover. In de prak
tijk kwam dit er op neer dat een lid van de Tweede 
Kamer zo'n duizend kiezers achter zich wist. Par
tijen waren er niet, overeenkomstig de uitgangspun
ten van de dominante liberale leer van de represen
tatie. De kandidaatsteiling voor de Tweede Kamer 
lag in handen van een kiesvereniging - als die er al 
was-, welke per district opereerde. Zo'n kiesver
eniging was aileen maar in de aanloop van de verkie
zingen actief, wanneer men zich probeerde te ver
enigen achter een geschikt geachte kandidaat. Van 
een programma dat deze, eenmaal gekozen, zou 
moeten trachten te realiseren, was ook niet in over
drachtelijke zin sprake. Dit strookte immers niet 
met de liberale theorie van representatie, volgens 
welke parlementariers vrijelijk met elkaar moesten 
kunnen beraadslagen. De enige belofte die van een 
kandidaat Kamer lid werd verwacht, was zijn toezeg
ging dat hij op het Binnenhof 'de grondwet zou 
handhaven'. 'Een kandidaat moest onafhankelijk van 
de kiezers zijn en door zijn persoonlijke kwaliteiten 
het algemeen belang behartigen.'4 

Aldus bestond er na 1 848 in Nederland een situ
atie die men als partijloze democratie zou kunnen 
betitelen. Deze omschrijving vergt overigens wei 
een zekere mate van welwiilendheid. Van 'democra
tie' was immers maar in zeer beperkte zin sprake. 

Hoe het ook zij, in de loop van de jaren zestig 
begon deze situatie te veranderen. Steeds duidelij
ker kwam de tegenstelling tussen conservatieven en 
liberalen naar voren . Een Kamerlid dat zich bleef 
presenteren als neutraal, als hoven de partijen 
staand, kreeg steeds minder de handen op elkaar en 
stemmen achter zich. Hoewel het tot 1879 zou 
duren voor de eerste politieke partij in Nederland 
werd opgericht, de Anti Revolutionaire Partij 
(ARP), kwam era! tien jaar eerder een eind aan de 
partijloosheid van de Nederlandse politiek. Was 
deze oorspronkelijk 'standspolitiek' geweest, zij 
nam nu een ander karakter aan, die uiteindelijk in 
formele partijvorming zijn beslag kreeg. 

Als ik van deze historische context abstraheer, 
blijken er twee structurele voorwaarden te zijn ge
weest waaronder een oorspronkelijk 'partijloze de
mocratie' tot op zekere hoogte mogelijk bleek. De 
eerste is de afwezigheid van grote politieke contra
verses, die de werking van het parlement als aileen 
een 'deliberative body' (Burke) onmogelijk had ge
maakt. Dit is immers de merkwaardige vooronder
stelling van de liberale theorie van representatie: dat 
er geen structurele politieke tegenstellingen be
staan, zodat elke afgevaardigde, niet aileen ongehin
derd door een achterban maar ook niet door funda
mentele keuzes die aan zijn deelname aan het debat 
voorafgaan, elke zaak op zijn eigen merites kan be
oordelen. De afwezigheid van zulke grote politieke 
tegenstellingen werd vanzelfsprekend in de hand ge
werkt door de beperktheid van het kiesrecht, dat 
kiezers en gekozenen uit !eden van grotendeels de
zelfde sociale laag deed bestaan. 

Daarmee is eigenlijk ook a! de tweede voor
waarde genoemd: de schaal van de democratie. Zo
lang de getalsmatige verhouding tussen kiezers en 
gekozenen betrekkelijk gropt was, was er - zeker bij 
een districtenstelsel en bij een sociaal-cultureel ho
mogeen kiezerskorps - geen noodzaak tot organisa
torische verbanden die kiezers en gekozenen met el
kaar verbonden. 

Eigenlijk moet hier nog een derde voorwaarde 
aan worden toegevoegd: die van het bestaan van een 
standenmaatschappij waarin het vanzelfsprekend 
wordt geacht dat het bedrijven van politiek het pri
vilege van !eden van de hogere stand en is. 

Deze laatste voorwaarde is echter, anders dan de 
voorgaande, niet algemeen, maar gebonden aan een 
bepaalde historische context. 

6. 
Dit historisch en exemplarisch - want elders ging 
het anders maar toch ook gelijk - Exkurs naar het ver
leden, demonstreert twee fundamentele aspecten 
van de politieke partij. De eerste is de kwestie van 
schaal. Wanneer in een democratisch politiek stelsel 
zeer veel kiezers tegenover een vertegenwoordiger 
staan, kan het niet anders dan dat 6f die kiezers, 6f 
prospectieve vertegenwoordigers een organisatie 
vormen ten dienste van kandidering en/of verkie
zing. Zo'n organisatie is een politieke partij, volgens 

4 · Ron de Jong, Van standspolitiek naar 
partijloyaliteit. Verkiezinaen voor de Tweede 
Kamer 1848-1887, Hilversum, 
Verloren, 1999 , 1 S7. 
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de minimale definitie van Giovanni Sartori die in de 
we tens chap der politiek wordt gehanteerd. 5 

Het tweede is een kwestie van politieke identi
teit. Waar staat de kandidaat voor? Een ding is zeker: 
het antwoord dat eertijds bevredigde, in het tijdperk 
van de 'standspolitiek', is niet meer aanvaardbaar in 
een moderne democratie. Men kan allang niet meer 
volstaan met de belofte 'de grondwet te handhaven'. 

Neem in Nederland de verkiezingen voor de be
sturen van waterschappen: de burger krijgt van te
voren een folder thuis. Daarin staat wat de bevoegd
heden van een waterschapsbestuur zijn. Dan volgt 
een lijst met de kandidaten. Van elk is een portret af
gedrukt; in het onderschrift zijn leeftijd, opleiding, 
functie(s) en beroep vermeld. Informatie over de 
kwesties waarover zij, eenmaal gekozen, moeten 
beslissen, ontbreekt, evenals elke informatie over de 
vermoedelijke keuze van de betreffende kandidaat, 
of over zijn ofhaar politiek-bestuurlijke kwaliteiten. 
Is dit geen goed voorbeeld van 'partijloze democra
tie'? Het bijvoeglijk naamwoord is hier zonder meer 
treffend. Maar 'democratie'? Is dat begrip in zijn 
moderne vorm toch niet onlosmakelijk verbonden 
met de gedachte dat deze ook een keuze tussen ver
schillend voorgenomen beleid moet inhouden? 

Vanuit klassiek democratisch uitgangspunt zou 
het in een situatie als deze verkieslijker zijn van een 
dergelijke kandidaatstelling af te zien en de leden 
van waterschapsbestuur te benoemen door te loten, 
of zoals wij dat tegenwoordig noemen, door een 
aselecte steekproef van de kiezers te trekken . Aris
toteles wees er al op dat, terwijl in een democratie 
politieke functies idealiter via het lot worden ver
vuld - zodat elke burger werkelijk gelijkberechtigd 
is - , verkiezingen een aristocratisch instituut zijn. 
Verkiezingen hebben immers aileen maar zin op 
basis van het uitgangspunt dat somrnige burgers ge
schikter zijn om bepaalde politieke functies uit te 
oefenen dan anderen; met andere woorden dat bur
gers politiek niet gelijkwaardig zijn als het gaat om 
de uitoefening van politieke ambten. 

Beide aspecten van democratie, laat ik ze 'getal' 
en 'idee' noemen, zijn constituerend voor de mo
derne democratie. Zij zijn dat onafhankelijk van de 
wijze waarop het kiesstelsel in elkaar zit, hoewel dit 
vanzelfsprekend we! van invloed is voor de wijze 
waarop, en de mate waarin, deze aspecten zich doen 

gelden. En beide aspecten kunnen aileen maar tot 
hun recht komen door het bestaan van met elkaar 
wedijverende partijen. Deze conclusie kan a contra
rio bevestigd worden met de constatering dat er 
geen enkel voorbeeld bestaat van een functione
rende en reele democratische staat zonder politieke 
partijen. 

De enige uitzondering (afgezien van zes mini
staatjes in de Stille Zuidzee) is het huidige Oeganda, 
waar president Museveni verboden heeft dat er aan 
verkiezingen politieke partijen deelnemen. Door 
sommigen is dit gewaardeerd als een juiste beoorde
ling van de problem en die in Afrika voortkomen uit 
het feit dat politieke partijen meestal representanten 
zijn van etnische, tribale groeperingen, die niet over 
een gemeenschappelijke politieke cultuur beschik
ken om tegenstellingen plat te slaan tot voor ieder
een aanvaardbare compromissen. Maar Museveni's 
partijverbod komt in werkelijkheid neer op bevoor
deling van zijn eigen partij; met werkelijke demo
cratie heeft zijn partijverbod bij verkiezingen niets 
van doen. Het Oegandese voorbeeld falsilleert dus 
in het geheel niet de stelling dat politieke democra
tie aileen maar mogelijk is gebleken dankzij het be
staan van politieke partijen. 

7 
Het is niettemin nuttig om deze twee aspecten van 
politieke democratie nader te bekijken. Wat in het 
verleden noodzakelijk en onverrnijdelijk was, hoeft 
dat niet te zijn in de toekomst. Als het om het aspect 
'schaal' gaat, duikt onmiddellijk de suggestie op dat 
de communicatie tussen kiezer en kandidaat - en 
later gekozene - afhankelijk is van technologische 
vooruitgang. In mijn diagnose uit 1985 werd al op 
het belang van technologische factoren gewezen. En 
deze dateerde uit de beginfase van de verbreiding 
van de I cT. Sindsdien ontbreekt het niet aan be
schouwingen waarin men betoogt dat deze nieuwe 
technologie de verhoudingen tussen kiezer en geko
zene, en daarmee de structuur van de politieke de
mocratie, in tendens fundamenteel verandert. 
Dankzij de elektronische snelweg zou er een heel an
dere relatie tussen burger en volksvertegenwoordi
ger mogelijk worden . 

Ik beschouw zulke verhalen eerder als postmo
dernistische prietpraat dan als ernstig te nemen see-

5. A party is any political group 
identified by an official label that 
presents at elections , and is capable of 

placing through elections (free or 
nonfree), candidates for public office.' 
Giovanni Sartori, Parties and party 

9'Stems. A framework for ana!fsis, 
Cambridge, Cambridge University 
Press, 1976, 63. 
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nario's. Ze zijn gebaseerd op een onhistorisch, tech
nologisch determinisme, volgens welk technische 
vindingen politieke ontwikkelingen in een richting 
bepalen. Een aardige remedie tegen zulke fantasieen 
is om eens terug te blikken op soortgelijke profe
tieen bij de introductie van eerdere nieuwe techno
logieen, zoals radio, telefoon en televisie. Tot seep
sis stemt dan bijvoorbeeld de analyse uit 1 9 5 I van 
Edward Hallett Carr, de geduchte historicus, The 
New Society. Die analyse maakte een integrerend on
derdeel uit van C. Wright Mills ' The Power Elite uit 
19 56. Beide boeken zijn nog steeds instructief over 
de relatie tussen communicatietechnologie en mas
sademocratie. Ik vind het opmerkelijk dat ik echter 
geen enkel voorbeeld ken van een hedendaagse pro

van bepaalde uitgangspunten. Het tijdperk van de 
verzuiling gaf daaraan een specifieke dimensie. 

De politieke discussie is in de afgelopen veertig 
jaar gebukt gegaan onder de slagschaduw van de ver
zuiling. Daarin is de periode van verzuiling verheven 
tot een uniek tijdvak, waarbij de tijd die daarna is 
aangebroken steeds maar weer in termen van ont
zuiling wordt gekarakteriseerd. Ook Pepers essay 
lijdt aan dit tekort. De verzuiling he eft inN ederland 
bestaan tussen ongeveer I 9 2 o en I 9 6 o. Is het dan 
niet vreemd veertig jaar na het einde van de verzui
ling maatschappelijke en politieke verschijnselen 
nog steeds te begrijpen als een effect van ontzuiling? 

Deze fixatie op het verondersteld unieke van de 
verzuiling Ievert al gauw het misverstand op dat het 

almaar naar het meest refeet van het ICT-tijdperk, 
die zelfs maar poogt een 
vergelijking te trekken met 
eerdere technologische 
vernieuwingen en hun ef
fect op de werking van de 
politiek. 

De idee van een partijloze democratie 

is een nostalgische if een 

gevaarlijke illusie. 

cente verleden verplaatste 
einde van de verzuiling ook 
het einde van de politieke 
partij als beginselpartij 
moet betekenen. De gelijk

Vanzelfsprekend zijn zulke effecten er wei. Maar 
veranderen zij wezenlijk de relatie tussen kiezer en 
gekozene? Maakt het verschil of een volksvertegen
woordiger door middel van een brief of een e-mail
bericht wordt aangesproken; via telefoon of via in
ternet contacten onderhoudt? De these dat de mo
derne techniek het eenrichtingverkeer tussen kiezer 
en gekozene transformeert in een echte discussie is 
gemakkelijk te ontkrachten. Moderne elektronische 
vormen van (lokale) volksvergaderingen leveren 
niets anders op dan traditionele, zoals die in New 
England en Zwitserland nog in stand gehouden wor
den: de mogelijke discussie tussen gelijkberechtigde 
burgers op een elektronische arena in plaats van op 
een marktplein, loopt binnen korte tijd uit op de 
monopolisering van het publieke de bat door enkele 
tientallen beroepsouwehoeren. De ideologen van 
reT maken in het algemeen de fout te denken dat 
hun favoriete techniek een niet-technisch probleem 
op kan lossen: het probleem hoe tot duidelijke poli
tieke keuzes te komen op basis van de opvattingen en 
de instemming van taBoos vee! individuele burgers. 

8 
Pepers essay neemt Nederlandse politieke partijen als 
vertrekpunt. Wanneer zij worden vergeleken vor
men zij echter een betrekkelijk uniek verschijnsel, 
omdat zij vrijwel allemaal beginselpartijen zijn of 
waren, partijen die pretenderen te opereren op basis 

stelling van politieke partijen aan beginselpartijen, 
en van beginselpartijen aan' verzuilingspartijen, !e
vert een diagnostische misrekening op, waaruit Pe
pers vraag naar een partijloze democratie logisch 
voortvloeit. 

In werkelijkheid draait het niet om de vraag: par
tijen of geen partijen, maar om de vraag welk type 
partij de dienst uit gaat maken. De beginselpartij is 
slechts een van de mogelijkheden. 

In Procopius Geheime geschiedenis van de Byzan
tijnse hofpolitiek tijdens de regering van keizer Justi
nianus, maakt de auteur melding van het bestaan van 
een 'blauwe' en een 'groene' partij, die eigenlijk op 
niets anders waren gebaseerd dan op de behoefte 
tegen elkaar te wedden. In zijn evocatie van de ge
schiedenis van Colombia beschrijft Marquez in Hon
derd jaar eenzaamheid de tegenstellingen tussen de 
conservatieven en de liberalen, die niet zelden op ge
weld en burgeroorlog uitliepen. Maar wat was de po
litieke kern van die tegenstellingen? Die was er niet. 
Volgens zijn zegsman, kolonel Aureliano Buendia, lag 
het zo: 'Het enige verschil tussen conservatieven en 
liberalen is dat de eersten naar de mis van vijf uur gaan 
en de anderen naar de mis van acht uur.' Zulke voor
beelden, die gemakkelijk vermenigvuldigd kunnen 
worden, Iaten zien dat de behoefte aan partijvorming 
- niet eens beperkt tot democratieen - in de kern 
niets met een ideologische, programmatische lading 
van doen hoeft te hebben, eerder met hun loutere be
staan, dat in ieder geval een keuze mogelijk maakt. 
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Er zijn echter alternatieven voor programmati
sche partijen. Niet zelden is een partij de politieke 
representatie van een groep burgers binnen een 
staat, onderscheiden naar criteria als godsdienst, 
taal, etniciteit, kleur ofwat dan ook. Een tweede al
ternatief - dat overigens heel wei met het voor
gaande kan worden gecombineerd - is dat van de pa
tronagepartij, die zijn aanhang verwerft op basis van 
een wijdvertakt systeem van 'dienstbetoon', zoals 
het bij onze Vlaamse zuiderburen heet: politieke 
steun in ruil voor politieke gunsten. Wie daar laat
dunkend zijn neus voor ophaalt, moet wei bedenken 
dat dit een normaler verschijnsel is, ook in Westerse 
democratieen, dan het Nederlandse partijstelsel, 
waarin patronage en clientelisme niet of nauwelijks 
voorkomen. Het is een interessante kwestie of deze 
stand van zaken zal veranderen onder invloed van de 
vroegtijdige toegang (onder andere door stemrecht 
op lokaal niveau) tot de Nederlandse politiek van 
buitenlanders afkomstig uit staten waar clientelisme 
de normale vorm van politieke mobilisatie vormt. 
Andere mogelijkheden tot besmetting met cliente
lisme zijn verdergaande vormen van het sponsoren 
van politieke partijen door particuliere instellingen 
en bedrijven, maar ook de neiging om hogere posi
ties in het ambtelijk apparaat niet langs ambtelijke 
weg te vergeven, maar op basis van politieke crite
ria. Het perspectief van een democratieloze partij 
lijkt mij heel wat ernstiger te nemen dan dat van een 
partijloze democratie. 

9 
Een halfjaar gel eden ondernam Frits Bloemendaal in 
HP IDe Tijd een poging om de mogelijkheden van 
partijloze democratie in Nederland in kaart te bren
gen. 6 De postmodernistische bestuurskundige Paul 
Frissen, meende dat deze in Nederland al realiteit 
was. 'We Ieven in een netwerksamenleving. Beslui
ten worden steeds meer in horizontale netwerken 
genomen.' In plaats van partijen zag hij de waar
schijnlijkheid van snel wisselende coalities van losse 
personen of maatschappelijke groeperingen, waar
bij personen zich niet met een programma zullen 
profileren, maar met een stijl. Aangezien er in een 
netwerksamenleving niets valt te sturen, heb je im
mers niets aan het formuleren van doelen. 

Bij deze diagnose vallen drie opmerkingen te 
plaatsen. De eerste is dat frases als 'horizontale net-

werkmaatschappij' of 'onbestuurbare samenleving' 
voorbijgaan aan het feit dat macht in de samenleving 
ongelijker verdeeld is dan ooit, dat er wei degelijk 
besluiten worden genomen met verstrekkende ge
volgen en dat degenen die deze besluiten nemen 
over veel meer macht plegen te beschikken dan de
genen die daar buiten staan. De ontkenning van de 
factor macht is evenzeer het zwakke punt van dit 
postmodernisme als de overdrijving van het op zich
zelf juiste sociologische gezichtspunt dat aan elke 
beslissing onbedoelde consequenties vastzitten . 

In de tweede plaats zijn die snel wisselende coali
ties van personen en groepen, waar Frissen het over 
heeft, natuurlijk niets anders dan een andere vorm 
van politieke partijen. Zo'n stand van zaken is niet 
nieuw en ook niet bijzonder. Zijn beschrijving past 
heel goed op, Iaten wij zeggen, het Surinaamse par
tijstelsel. Of op dat van Turkije, waar men van dag 
tot dag moet bijhouden hoeveel partijen er in het 
parlement aanwezig zijn en welke volksvertegen
woordigers daar lid van zijn. Hoe stabiel een derge
lijke configuratie blijft, is een open vraag. 

Kenmerkend is dat Frissen niet uitlegt waarom 
zo'n coalitie zou worden aangegaan . Dat kan toch 
moeilijk om een andere reden zijn dan dat men daar
door meer macht denkt te vergaren teneinde een be
paald gemeenschappelijk belang te realiseren? Voor 
horizontaal netwerken is coalitievorming niet nodi g. 
En hoe snel zouden zulke coalities wisselen? Per ver
kiezing? Of ook tijdens zittingsperiodes van de 
volksvertegenwoordiging? 

De mogelijkheid van zo'n regressie - want dat 
zou het zijn - van politieke partijen is wei degelijk 
reeel, ook in Nederland. Zij zou, in de derde plaats, 
een verdere vermindering van politieke democratie 
betekenen. De kiezers zouden nog minder zicht 
krijgen op water met hun stem wordt gedaan dan in 
de bestaande situatie. Over de kwestie van democra
tie zwijgt Frissen, opzettelijk mag men aannemen, 
want in zijn 'horizon tale netwerksamenleving' is de
mocratie ofwel per definitie gerealiseerd ofwel een 
zinledig begrip. 

10 

In zijn Die geistiggeschichtliche Lage des heutigen Parle
mentarismus maakte Carl Schmitt in 1 9 2 3 korte met
ten met de liberale ilieorie van representatieve de
mocratie, door de ilieoretische vooronderstellingen 

6. Frits Bloemendaal, 'De partijloze 
democratie' , HP I De Tijd, 1 7 december 
1999· 
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ervan te meten aan zowel de praktijk van het parle
mentarisme als aan de vereisten van machtsuitoefe
ning. Smalend citeert hij wat betreft de laatste een 
'gelovige in het parlement': 'Ia discussion substituee 
a Ia force'. 7 Dit citaat dateert uit I 8 53 en suggereert 
dat illusies over een 'horizontale netwerkmaat
schappij', waarin macht geen rol meer speelt en ai
leen argumenten tellen, een eerbiedwaardige ge
schiedenis hebben. Schmitt herhaalde niet zonder 
sarcasme het liberale argument tegen partijendemo
cratie. Maar zijn eigen alternatief is uiteindelijk op 
Rousseau gebaseerd: democratie als de identiteit 
van regeerders en geregeerden. Daarin is voor par
tijen geen plaats, maar lost ook het verschil tussen 
democratie en dictatuur op: een dictatuur kan im
mers door een democratisch plebisciet in het Ieven 
worden geroepen. 

Kortom, van een partijloze democratie zijn theo
retisch twee varianten mogelijk. De eerste is die van 
het oorspronkelijk liberalisme, waarvan Frissens 
'horizontale netwerkmaatschappij' de actuele versie 
vormt. Dit alternatief is heden ten dage een illusie, 
nog afgezien van het feit dat het antidemocratisch is. 
De tweede is gebaseerd op Rousseau en schaft par
tijen af door een plebiscitaire democratie in te voe
ren, waarin burgers een leider ofleiders mogen kie
zen, zonder zich uit te kunnen spreken over het be
leid dat deze(n) gaan voeren en daar ook geen con
trole, door middel van partijen, op uit kunnen oefe
nen. Deze variant is evenmin democratisch, maar in 
tegenstelling tot de eerste, geen illusie maar reali
teit. In Latijns-Amerika is het zelfs al een begrip: de
mocradura, de combinatie van democratie en dicta
tuur, zoals die in steeds meer staten daar bestaat. 

I I 

Democradura is niet een exotisch verschijnsel. Ook in 
West-Europa kan men de opmars van plebiscitaire 
democratie waarnemen, zelfs in Nederland, waar 
wezenlijke kwesties als de invoering van de Euro en 
de uitbreiding van NAVO en EU nooit rechtstreeks 
en zelfs niet indirect aan het oordeel van de kiezers 
zijn onderworpen. Opmerkelijk daarbij is dat de be
langrijkste politieke partijen hun eigen betekenis als 
beginselpartij zelfbagatelliseren. Zij gebruiken hun 
programma's alleen maar tijdens de verkiezingscam
pagne om daarna om het hardst te verklaren dat deze 

geen dogma kunnen zijn en bovendien snel veroude
ren, maar komen vervolgens onder elkaar een re
geerakkoord overeen dat wei een dogma is en door 
de tijd heen onaantastbaar. Daarover hebben kiezers 
zich niet uit kunnen spreken (en de meeste parle
mentariers, ook die van regeringsfracties, evenmin 
of ternauwernood) . 

Tot zover is de slotsom duidelijk: een politieke 
democratie is onmogelijk zonder politieke partijen. 
De idee van een partijloze democratie is een nostal
gische of een gevaarlijke illusie. Politieke partijen 
bestaan echter in soorten en niet alle soorten zijn 
even bevorderlijk voor het handhaven van een le
venskrachtige democratie. Als deze laatste het doe! 
is, dan stel ik dat de werkelijke keus in de discussie 
over de hachelijke situatie van politieke partijen in 
Nederland gaat tussen wat Max Weber bijna hon
derd jaar geleden Weltanschauungsparteien en Appro
priationsparteien noemde. 

De eersten corresponderen met wat ik beginsel
partijen heb genoemd, partijen die op basis van be
paalde, algemene uitgangspunten en idealen groe
pen kiezers aan zich proberen te binden. De Appro
priationsparteien zijn daarentegen allereerst in het 
verwerven van macht gelnteresseerd en bereid daar· 
toe, onder andere door middel van clientelisme, 
kiezers te werven. In het Weberiaans idioom zijn dit 
ldealtypen, rationeel geconstrueerde modellen afge
leid van feitelijk bestaande partijen. Dat wil zeggen 
dat in de politieke realiteit partijen een mengeling 
van deze twee typen zullen vormen. 

Mijn stelling is nu dat wij in Nederland de ver
schuiving bij de meeste partijen van Weltanschau
ungspartei naar Appropriationspartei waar kunnen 
nemen. Deze verschuiving wordt veroorzaakt door 
allerlei factoren. Twee ervan acht ik van cruciaal be
lang. De eerste is de ideologische ontreddering die 
zich vanaf 1989 voordoet, maar die eigenlijk al in de 
jaren zeventig in de Westerse wereld is begonnen. 
Sinds 1 94 5, maar in zekere zin al vanaf het laatste 
kwart van de negentiende eeuw, zijn de parameters 
van de democratische politiek die van het georgani
seerde, gebreidelde kapitalisme geweest. Daarbin
nen konden partijen hun relatieve verschillen ge
bruiken om zich ten opzichte van elkaar te manifes
teren. Deze context is veranderd in die van een 
agressief neoliberalisme, dat de dominante ideolo-

7. Carl Schmitt, Die aeistesaeschichtliche 
Laae des heutiaen Parlementarismus, Berlin , 
Duncker & Humblott, (1926), 1985, 
61. 
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gie in de Westerse wereld is geworden en dat zich, 
zoals elke ideologie, vermomt als objectief, tech
nisch-wetenschappelijk receptuur. Op deze funda
mentele verandering hebben grote politieke par
tijen tot nu toe geen ander antwoord dan meedoen 
weten te bedenken - dat is ook de basis van de 
'paarse' coalitie. Aldus hebben zij hun eigen onbe
nulligheid zelf georganiseerd. Jaren geleden al for
muleerde de historicus E.H. Kossmann deze stand 
van zaken met de woorden dat Nederlandse poli
tieke partijen over te weinig probleemscheppend vermo

aen beschikken. 
De tweede factor is de tendentiele transformatie 

van partijen - niet tot kiesverenigingen, zoals wel 
wordt beweerd- , maar tot kiesmachines. Een kies
vereniging zou tenminste een vereniging van !eden 
zijn die beslissen wie er namens hun, en op basis 
van welk programma, voor de volksvertegenwoor
diging kandidaat staat. In de meeste grote partijen 
worden !eden echter aileen maar beschouwd als 
klapvee voor manifestaties en als geldgevers; met 
programma en kandidaatstelling moeten zij zich 
niet bemoeien. Die zijn steeds meer het privilege 
van de partijleiding, bijgestaan door een uitvoe
rende organisatie van beroepskrachten voor advies, 
reclame, public relations, kiezersonderzoek, enzo
voort . Is het dan een wonder dat het !eden tal van de 
meeste politieke partijen afneemt? De overgang 
van Weltanschauunaspartei naar Appropriationspartei is 
ook de overgang van een ideele organisatie naar een 
bedrijf, waar voor vrijwilligers en idealisten geen 
plaats is. 

De consequentie van deze ontwikkeling is dat de 
meeste politieke partijen eerder aanhangsels zijn ge
worden van het overheidsapparaat dan intermediair 
tussen burger en staat of instrument van controle op 
het overheidshandelen. Men hoeft maar aan een ter
rein als onderwijs te denken om zich te realiseren 

dat volksvertegenwoordigers in Tweede en Eerste 
Kamer op dit gebied allerminst vo/ksvertegenwoor
digers zijn, maar eerder als spreekbuizen van het be
treffende ministerie moeten worden beschouwd. 

Om nu terug te keren naar Pepers beschouwing: 
ik meen dat het in Nederland niet gaat om de een of 
andere illusoire vorm van partijloze democratie of 
om het zoeken naar 'nieuwe organisatievormen van 
het democratisch karakter van onze samenleving'. 
Het gaat om een programmatische en organisatori
sche revitalisering van politieke partijen. Het alter
natief is hun transformatie in verkiezingsmachines, 
die bij gebrek aan !eden uiteindelijk helemaal gesub
sidieerd moeten worden door de overheid of ten 
dele door ondernemingen en elk rechtstreeks con
tact met de maatschappij hebben ingeruild voor dat 
via opiniepeilingen en 'focusgroepjes'. 

Voor sommige politici is dit een aangename uta
pie, maar zo'n uitkomst zal niet stabiel zijn. De ont
wikkeling van de (wereld)samenleving - die heden 
ten dage het scherpst tot uiting komt in de volstrekte 
liberalisering van kapitaalverkeer, gecombineerd 
met wanhopige pogingen zijn pendant in migratie
stromen in te tom en -leidt onvermijdelijk tot maat
schappelijke onrust en nieuwe maatschappelijke 
conflicten. De materiele basis voor nieuwe beginsel
politiek bestaat daarom. Als grote partijen deze 
blijven negeren is de kans groot dat zulke tegenstel
lingen zullen leiden tot nieuwe partijvorming, ter 
linker- of ter rechterzijde van het nu wei erg samen
geklonterde midden, of dat deze zich buiten de poli
tiek op andere wijzen kenbaar gaan maken. 

BART TROMP 

doceert Politieke Wetenschappen aan de Universiteit 

Leiden en is Bijzonder Hooaleraar in de Theorie en 

Geschiedenis der lnternationale Betrekkinaen aan de 

Universiteit van Amsterdam; redacteur s&.P 
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POLITIEKE PARTIJEN OP DRIFT 

Politieke partijen verkeren 
in een crisis en zouden zich 
wel eens aan de vooravond 
van een periode van ern
stige teruggang kunnen be
vinden: daarover zijn de 
commentatoren in de ge
vestigde democratieen het 

De toekomst
mogelijkheden 

van politieke 
partijen, links en 

de democratie 

instrument om te begrijpen 
waar het bij de crisis van 
partijen precies om gaat, nl. 
om het contrast tussen de 
blijvende en soms zelfs gro
tere rol van partijen als 
zodanig en de tegelijker-

inmiddels wel eens. Ooit 
tijd optredende erosie van 
hun organisatorische basis. 
Daardoor wordt een be-werden politieke partijen 

beschouwd als onmisbare 
instituties voor het voort-

PETER MAIR langrijke bron van politieke 
legitimiteit ondermijnd. 

bestaan van een vertegen-
woordigend stelsel en als een essentieel onderdeel 
van een stabiele en goed functionerende moderne 
massademocratie. Tegenwoordig worden ze vaak 
gezien als archalsche, verouderde instellingen. Zij 
zouden bovendien worden gedomineerd door een 
op eigenbelang gerichte politieke klasse, dan wel als 
voertuig voor die klasse dienen, en daardoor niet 
meer als waakhonden van de democratie functione
ren en democratische vernieuwingen in de weg 
staan. Niet veellanger dan dertig jaar geleden zou 
men zich met recht hebben kunnen afvragen of er 
enig politiek leven van betekenis buiten de wereld 
van de partijen te vinden was. Nu lijkt eerder de 
vraag aan de orde of de politiek binnen die wereld 
nog welleeft. 

Hoewel de these van de neergang van politieke 
partijen een kern van waarheid bevat en ondersteund 
wordt door hard bewijsmateriaal, is de stelling tege
lijkertijd in een cruciaal opzicht misleidend. Want al 
verliezen partijorganisaties terrein, partijen als zoda
nig doen dat zeker niet. Dit is een van de centrale the
rna's van mijn bijdrage: in het huidige debat over par
tijen wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tus
sen partijorganisaties aan de ene kant en partijen als 
zodanig aan de andere kant. Maar zonder een derge
lijk onderscheid krijgen we onvoldoende zicht op de 
werkelijke aard van de crisis waarmee partijen op het 
ogenblik worden geconfronteerd, en op de toe
komstmogelijkheden die partijen wellicht nog heb
ben. In feite biedt dit onderscheid ons een bruikbaar 

In deze bijdrage wil ik 
allereerst de veranderingen bespreken die betrek
king hebben op de partijen zelf. lk besteed daarbij 
aandacht aan het organisatorische niveau; aan de 
functies die partijen vanouds geacht werden te ver
vullen; en aan het proces waardoor de traditionele 
partijidentiteit lijkt te worden uitgehold . In de 
tweede plaats zal ik ingaan op twee van de belang
rijkste gevolgen van deze veranderingen . In de derde 
plaats zal ik, in het licht van deze veranderingen en 
hun gevolgen, een beeld proberen te schetsen van de 
toekomst die politieke partijen in het algemeen, en 
dieter linkerzijde in het bijzonder, wellicht nog heb
ben.lk zal dan ook ingaan op de vraag welke richting 
partijen moeten inslaan om in de toekomst hun legi
timiteit en effectiviteit veilig te stellen. 

In het kort komt rnijn betoog hierop neer. Om 
verschillende redenen, waaronder veranderingen in 
de aard van de democratie, veranderingen in poli
tieke partijen zelf en bredere maatschappelijke ont
wikkelingen, zijn partijen steeds minder in staat om 
als vertegenwoordigende instanties op te treden. 
Het tijdperk van de massapartij is voorbij en zal, ten
rninste in de nabije toekomst, niet terugkeren . Tege
lijkertijd spelen partijen echter een belangrijke, 
misschien wei steeds belangrijker, rol in het open
baar bestuur, in het management van de democratie. 
Terwijl hun vertegenwoordigende rol in belang af
neemt, blijft hun procedurele rol dus net zo essen
tied als vroeger. Partijen zouden daarom hun rol in 

de toekomst veilig kunnen stellen, door de nieuwe 
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omstandigheden te accepteren en daarmee de con
frontatie aan te gaan, en hun legitimiteit vooral te 
zoeken in hun rol als hoeders van een democratie die 
inclusief en transparant !s, en waar gezagsdragers ter 
verantwoording kunnen worden geroepen. Partijen 
ter linkerzijde zullen zich in de toekomst echter ook 
buitengewoon sterk moeten maken voor een vitale 
electorale democratie, omdat degenen die niet over 
organisatorische hulpbronnen beschikken aileen 
langs die weg hun stem kunnen Iaten horen. 

I. VERANDERDE PARTIJEN 

Van maatschappij naar staat 

Het eerste en misschien wel meest overtuigende be
wijsmateriaal voor de stelling van de neergang van 
politieke partijen als organisaties heeft betrekking 
op het lidmaatschap van partijen, en wei in het bij
zonder op de recente dramatische ondergang van de 
partij als ledenorganisatie. Ook al is deze constate
ring weinig verrassend, het is toch goed om de feiten 
nog eens in herinnering te roepen. De me est recente 
gegevens Iaten het volgende zien (Mair & Van Bie
zen, 2oo I): in de dertien gevestigde democratieen 
in West-Europa, is het aantal partijleden als percen
tage van het nationale electoraat gedaald van een ge
middelde van 9, 8 pro cent in I 9 8 o tot slechts 5, 7 

procent aan het eind van de jaren '90. Met andere 
woorden: het aantal partijleden als percentage van 
het electoraat bedraagt nu nog maar de helft van het 
niveau van twintig jaar gel eden. Van misschien nog 
meer betekenis is het feit dat dit patroon zich alge
meen voordoet: de daling is karakteristiek voor elk 
van de dertien gevestigde democratieen, al verschilt 
de exacte omvang van de neergang vanzelfsprekend 
van land tot land. In West Europa als geheellaten 
slechts drie Ianden een groei in partijpolitieke orga
nisatiegraad zien sinds I 98o, te weten Griekenland, 
Portugal en Spanje. In elk van deze land en vond in de 
jaren zeventig een proces van democratisering 
plaats, waarna de politieke partijen en het partijen
systeem min of meer vanaf de grond moesten wor
den opgebouwd. 

Wat ik hier bovendien wil benadrukken is dat de 
daling van het aantalleden ten opzichte van het elec
toraat in aile gevestigde Europese democratieen niet 
eenvoudigweg het gevolg is van de toename van het 
aantal kiesgerechtigden. Dan zou de afnemende po
litieke organisatiegraad immers kunnen worden 
toegeschreven aan het onvermogen van partijorga
nisaties om gelijke pas te houden met de toename 

van het aantal kiesgerechtigde burgers, zoals in de 
jaren zeventig en tachtig het geval was. In werkelijk
heid zijn echter in elk van de gevestigde democra
tieen ook de absolute lidmaatschapscijfers gedaald, 
in sommige gevallen zelfs aanzienlijk. In Frankrijk, 
bijvoorbeeld, is het totaal aantalleden van politieke 
partijen met meer dan een miljoen gedaald, hetgeen 
neerkomt op bijna tweederde van het totaal aantal 
leden in I98o . In zowel Italie als in het Verenigd 
Koninkrijk is het aantal partijleden met meer dan so 
procent gedaald, en in Noorwegen met meer dan 45 
procent. Met uitzondering van Duitsland, waar de 
partijen een behoorlijke ledenaanwas hebben ge
boekt in de voormalige Oost-Duitse deelstaten, is in 
iedere gevestigde democratie in Europa het partij
lidmaatschap in absolute cijfers met tenminste 25 
procent gedaald ten opzichte van het niveau dat men 
in I 98o zei te hebben. Het bewijs voor de organisa
torische neergang van partij.en is in dit opzicht vol
komen eenduidig. 

Niet aileen daalt het ledental van politieke par
tijen, het is duidelijk dat ook in andere opzichten 
partij organisaties er steeds minder in slagen een 
groot publiek te binden. Een symptoom van deze 
verandering tekent zich in de organisaties zelf af: uit 
vrijwel aile verslagen over het partijleven in de ver
schillende Ianden blijkt dat de mate van activisme te
rugloopt, zelfs onder de trouwe leden. Voor dege
nen die tegenwoordig nog lid zijn van een partij 
geldt dat ze duidelijk bereid zijn hun contributie te 
betalen, maar er steeds rninder voor voelen tijd te 
investeren in hun partij. Bijeenkomsten worden 
vaak slecht bezocht, bestuursfuncties kunnen soms 
niet worden vervuld, en ondanks aile pogingen van 
partijen in heel Europa om hun !eden meer moge
lijkheden tot participatie te geven, zijn er steeds 
minder tekenen van echte betrokkenheid. Wanneer 
we over de grenzen van de formele partijorganisatie 
heen kijken, blijkt dat partijen ook niet meer van
zelfsprekend op hun sympathisanten kunnen reke
nen. In bijna aile gevestigde democratieen zeggen 
steeds minder kiezers zich sterk met de partij van 
hun voorkeur te identificeren, en zelfs de zwakkere 
vormen van identificatie en binding lijken te ver
dwijnen. Zoals Russell Dalton (I 999) onlangs heeft 
Iaten zien, neemt in I 7 van de I 9 vooraanstaande 
westerse democratieen waarvoor een tijdreeks van 
gegevens over partij identificatie beschikbaar is, het 
percentage burgers dat een gevoel van partijbinding 
zegt te hebben af. 

Tenslotte - en dat zegt misschien nog wei het 
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meeste- daalt de deelname aan verkiezingen in bijna 
de hele democratische wereld. Zeker, in het bijzon
der in West-Europa blijft de betrokkenheid van bur
gers in dit opzicht groot, vooral in vergelijking met 
de Verenigde Staten. Maar het is desondanks opval
lend dat juist in de jaren '90 het aandeel geldig uit
gebrachte stemmen bij nationale verkiezingen in een 
groot aantal Ianden een dieptepunt bereikte. De 
electorale participatie bereikte in Finland een na
oorlogs dieptepunt in 1999; in lerland in 1997; in 
Italie in 1996; in Nederland in 1998; in Noorwegen 
in 1993; in Oostenrijk in 1999; in het Verenigd Ko
ninkrijk in 1997; in IJsland in 1999; in Zweden in 
1998;eninZwitserlandin 1995. Voorafgaandaande 
jaren '90 was de opkomst bij nationale verkiezingen 
in West-Europa opvallend stabiel, met een gemid
delde van 84,3 procent in de jaren '50, 84,9 in de 
jaren '6o, 83,9 in dejaren '7o en 81,7 in dejaren 
'8 o. In de negentiger jar en daalde de gemiddelde op
komst echter tot net 77,6 procent, een aanzienlijk 
lager percentage dan in enig ander na-oorlogs de
cennium, en ruim 4 procent onder het niveau van de 
jaren 'So (vgl. Gallagher e.a., 2ooo: 259-26o). 

Er valt veel meer te zeggen over deze verschil
lende, duidelijk met elkaar samenhangende patro
nen, maar in het kader van deze beperkte bijdrage 
wil ik maar een algemene - en buite~gewoon een
voudige - conclusie trekken: partijen en de conven
tionele partijactiviteiten spreken burgers niet Ianger 
meer aan en spelen geen rol van betekenis meer in 
een bredere maatschappelijke context. Dat is geen 
nieuw gezichtspunt. Waar het mij om gaat is dat deze 
ontwikkeling zich in vrijwel aile gevestigde demo
cratieen voordoet en bovendien ten aanzien van een 
aantal verschillende indicatoren tegelijk. Partijen 
zijn verwijderd geraakt van de burgers. Hun organi
saties zijn op de terugtocht. 

Tegelijkertijd is er echter sprake van een cruciale 
parallelle trend: partijen hebben zich niet aileen ver
wijderd van hun bredere maatschappelijke context, 
ze zijn bovendien sterker, ja zelfs onlosmakelijk ver
bonden geraakt met de wereld van het openbaar be
stuur en de staat. Dit aspect van de verschuiving in 
positie van partijen is elders uitvoerig gedocumen
teerd, een herhaling daarvan is hier niet nodig (Katz 
& Mair, 1995; Mair, 1995). Hetis voldoende om op 
drie cruciale ontwikkelingen te wijzen die represen
tatief zijn voor de meeste westerse democratieen in 
de afgelopen drie decennia en die in de toekomst 
waarschijnlijk nog in betekenis zullen toenemen. 

De eerste betreft geld en het feit dat partijen in 

tal van democratieen, de oude zowel als de nieuwe, 
voor hun organisatorisch overleven in toenemende 
mate afhankelijk zijn van publieke financiering, af
komstig van de staat. In de meeste Ianden, en in bijna 
aile nieuw ontstane democratieen, bestaat momen
teel inderdaad een voorkeur voor de publieke porte
monnee als bron voor partijfinanciering, en zonder 
hulp van de staat zouden vee! partijen maar moeilijk 
het hoofd hoven water kunnen houden. In de tweede 
plaats worden partijen in toenemende mate ge
dwongen zich te conformeren aan wet- en regelge
ving van overheidswege, waardoor soms zelfs grote 
invloed wordt uitgeoefend op het interne functione
ren van hun organisatie. Een groot dee! van deze 
wet- en regelgeving is gelntroduceerd of uitgebreid 
als gevolg van de introductie van publieke financie
ring, waarbij de toekenning van overheidssubsidies 
onvermijdelijk een meer gecodificeerd systeem van 
partijregistratie en controle met zich mee bracht. 
Het toezicht op de toegang van partijen tot het pu
blieke omroepbestel vereiste ook een nieuw sys
teem van regulering, dater opnieuw toe leidt de sta
tus van partijen en het geheel van hun activiteiten te 
codificeren. Van voornamelijk 'private' en vrijwil
lige verbanden die voortkwamen uit de maatschap
pij en die in de eerste plaats daarin hun legitimatie 
vonden, zijn partijen steeds meer onderworpen aan 
een regulerend kader dat hen een (quasi-)ofllciele 
status toekent als onderdeel van de staat. 

Ten derde hebben veel partijen hun band met de 
staat ook versterkt door een steeds grotere prioriteit 
te geven aan hun rol als toeleveraar van publieke 
ambtsdragers. Partijen zijn, in de woorden van de 
onderzoekers vap coalitievorming, steeds meer cf 

flee-seeking geworden. Het verwerven van regerings-
macht is zowel tot de vanzelfsprekende verwachtin
gen gaan behoren als - in toenemende mate - een 
doe! op zichzelf geworden. Daarbij komt de steeds 
duidelijker waarneembare tend ens om de financiele 
en personele middelen eerder in te zetten voor de 
parlementaire vertegenwoordiging van de partij dan 
voor de ledenorganisatie (zie bijv. Heidar & Koole, 
1999) Pal'tijen profileren zich, tenslotte, steeds 
meer in termen van de publieke ambten die hun ver
tegenwoordigers vervullen. De partij als zodanig 
wordt min of meer synoniem met het parlementaire 
of gouvernementele dee! ervan - los van deze pu
blieke functies verdampt de partijidentiteit. Dat 
wordt bedoeld wanneer gezegd wordt dat de partij 
wordt gereduceerd tot haar belangrijkste vertegen
woordigers in parlement en regering, en dat de lei-
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ders van de partij haar belangrijkste kapitaal wor
den. 

Wanneer we deze parallelle trends tegelijkertijd 
in onze beschouwing betrekken, dan ontstaat het 
beeld van een langzame omvorming van partijen die 
onderdeel waren van de maatschappij tot partijen 
die dee! uitmaken van de staat (Katz & Mair, 1995; 

Mair, 1997: 137-144). Hetzwaartepuntvandepar
tij verschuift van de politieke vereniging naar de par
tij in publieke dienst. Deze verschuiving leidt tot het 
einde van de partijorganisatie in de traditionele be
tekenis en dus ook tot het einde van de massapartij 
als zodanig. We hebben inrniddels te maken met een 
ander type partij, dat organisatorisch vee! rninder 
sterk is geworteld maar een krachtiger en effectie
ver ondersteunde publieke presentie heeft. Deze 
partijen functioneren, zoals we hieronder zullen 
zien, op een andere manier. 

Van vertenenwoordinende naar procedurele rollen 
Een groat dee! van de stroom aan literatuur over po
litieke partijen die sinds de jaren '6o is verschenen 
heeft vooral de nadruk gelegd op de analyse van de 
functies die partijen in democratische gemeen
schappen geacht worden te vervullen. Bovendien 
hebben partijonderzoekers, ondanks kleinere me
ningsverschillen, een opvallende consensus ten toon 
gespreid over wat deze functies precies zijn. Partijen 
dienen burgers te integreren en, zonodig, te mobili
seren; belangen te articuleren en aggregeren; beleid 
te formuleren; en politieke vertegenwoordigers te 
rekruteren en naar voren te schuiven. Zander par
tijen, zo luidde de gangbare redenering, zouden 
deze noodzakelijke functies niet worden vervuld, 
zodat zowel de effectiviteit als legitirniteit van repre
sentatieve politieke systemen zou worden onder
mijnd. Over het algemeen was het beeld dat in deze 
dominante opvatting over de functies van partijen 
werd opgeroepen erg statisch; het was verbonden 
met de idee van de massapartij, die in theorie en 
praktijk als wenselijk werd beschouwd. Naarmate 
partijen zijn veranderd en het model van de massa
partij aan zeggingskracht heeft verloren, worden de 
functies die partijen kunnen vervullen dan wei feite
lijk vervullen ook opnieuw gerangschikt. En inder
daad wijst het onderzoeksmateriaal, zo luidt mijn 
stelling, op een verschuiving van vertegenwoordi
gende naar meer procedurele functies, een ver
schuiving die parallelloopt met en past bij de bewe
ging van partijen van de civil society naar de staat. 

De eerste functie die vanouds met politieke par-

tijen wordt geassocieerd is voornamelijk een repre
sentatieve functie geweest en betreft de integra tie en 
mobilisatie van burgers in de politieke gemeenschap 
die het speelveld voor de partijen vormt. Dit is, of 
was, een cruciale functie, die door partijen in de de
mocratieen aan het begin van de twintigste eeuw 
werd vervuld, toen geslacht en eigendom niet meer 
golden als criteria voor het kiesrecht en de grote 
mass a van burgers voor het eerst werd toegelaten tot 
de wereld van de politiek. Tegenwoordig is deze 
functie eigenlijk overbodig geworden, omdat noch 
integratie noch mobilisatie meer nodig zijq - ten
rninste in de meer geavanceerde democratieen. Met 
andere woorden, de integratie- en mobilisatie-func
ties waren, zoals Pizzorno ( 1981) heeft opgemerkt, 
historisch bepaald en zijn in moderne democratieen 
niet meer vanzelfsprekend noodzakelijk of zelfs uit
voerbaar. Voor zover partijen nog belangrijke func
ties behouden, is deze speciale taak geen essentieel 
onderdeel meer van hun repertoire. 

De tweede functie die vanouds aan politieke par
tijen werd toegerekend is ook representatief van 
aard, en heeft betrekking op de articulatie en aggre
gatie van sociale en politieke belangen in de bredere 
maatschappelijke context. Deze functie wordt ech
ter in toenemende mate ook door andere, niet partij 
gebonden groeperingen en bewegingen uitgeoe
fend, evenals door de media. Nu is de functie van be
langenarticulatie nooit het exclusieve terrein van 
partijen geweest, maar wat de huidige situatie on
derscheidt van een vroegere peri ode waarin de mas
sapartij de toon aangaf is dat destijds de alternatieve 
verbanden en bewegingen vaak onder het schild van 
de partij optraden . In de huidige democratieen, 
daarentegen, zijn de kanalen van partijgebonden en 
niet-partijgebonden vertegenwoordiging steeds 
meer van elkaar gescheiden. De aggregatie van be
langen is nog steeds belangrijk: conflicterende be
langen moeten immers op enigerlei politiek niveau 
worden verzoend. Maar dit laatste gebeurt tegen
woordig veeleer door middel van het formuleren 
van beleid dan door integratie of representatie in de 
partijorganisatie. Belangen en wensen van de bevol
king worden dikwijls buiten de partijen om gearti
culeerd; partijen stellen zich steeds meer tevreden 
met het oppikken van signalen die elders vandaan 
komen. We lijken dus geen partijen meer nodig te 
hebben om processen van vertegenwoordiging en 
bemiddeling van belangen tot stand te brengen. 

De derde functie verenigt vertegenwoordigende 
en procedurele aspecten en heeft betrekking op het 
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formuleren van beleid: de programmatische func
tie. In de prak:tijk hebben partijen hier echter ook 
aan bestaansrecht verloren. In toenemende mate 
worden beleidsprioriteiten immers vastgesteld op 
basis van het oordeel van experts of van uitgespro
ken niet-politieke instanties. Partijen zijn, met an
dere woorden, niet zo onmisbaar in een context 
waarin beleidsvorming steeds meer gedepolitiseerd 
is ( zie ook hieronder). We hebben partijen nodig, als 
beslissingen zijn gebaseerd op politieke overwegin
gen, of als keuzes primair worden geformuleerd in 
normatieve of ideologische termen, of als er sprak:e 
is van gelijk geldige, concurrerende en potentieel 
onverenigbare eisen. Met het risico een tautologie te 
formuleren: partijen zijn onmisbaar bij het formule
ren van beleid als partijgebonden beslissingen nodig 
zijn. Naarmate de besluitvorming minder partijge
bonden wordt, worden partijen minder onmisbaar. 

De vierde functie die partijen wordt toegeschre
ven is meer procedureel en heeft betrekking op het 
rekruteren van politieke vertegenwoordigers en het 
vervullen van publieke functies. Voor zover het hier 
gaat om de werving en socialisatie van potentiele po
litieke vertegenwoordigers en !eiders en op het uit
stippelen van hun carriere binnen de partijorganisa
tie, wordt zelfs deze partijfunctie uitgehold. Par
tijen kijken immers, zowel in de oude als de nieuwe 
democratieen, over hun eigen organisatorische 
grenzen heen op zoek naar geschikte en beschikbare 
kandidaten. Gegeven het teruglopende led ental zijn 
partijen zelfs vaak: gedwongen elders op zoek te 
gaan. Maar aan de andere kant: zolang partijaffiliatie 
of goedkeuring door de partij, hoe dan ook verkre
gen, een noodzakelijke vereiste is voor de verkiezing 
of kandidaatstelling van volksvertegenwoordigers, 
blijft deze functie voor politieke partijen cruciaal. 
Het is bovendien een van de kernfuncties die par
tijen nog steeds vervullen. In politieke systemen, 
waar hetzij benoemingen op grond van patronage in 
belang toenemen, dan wei, zoals in het Verenigd Ko
ninkrijk bijvoorbeeld, het aantal verkiesbare func
ties is gestegen, is deze functie aileen nog maar be
langrijker geworden. 

De vijfde functie die hier genoemd moet worden 
is in de eerste plaats procedureel en betreft de rol die 
partijen toebedeeld krijgen in de werkwijze van par
lement en regering. In feite is dit in aanleg de be
langrijkste functie die partijen moeten vervullen, en 
toch is er, misschien als gevolg van een Amerikaanse 
vooringenomenheid in de relevante literatuur, vaak: 
weinig aandacht voor. In parlementaire democra-

tieen, is het belang van partijen vanzelfsprekend . In 
de eerste plaats moeten in dit type politieke syste
men regeringen worden gevormd, meestal door on
derhandelingen over coalitievorming; vervolgens 
moeten de posten in de regering met de bijbeho
rende verantwoordelijkheid voor de verschillende 
departementen of rninisteries worden verdeeld; en, 
eenmaal gevormd, vereist het voortbestaan van de 
regering min of meer gedisciplineerde steun in het 
parlement. Het is niet waarschijnlijk dat aan deze 
vereisten kan worden voldaan zonder het gezag en 
de organisatorische capaciteiten van politieke par
tijen. Bovendien zijn partijen ook onmisbaar voor de 
totstandkoming van wetgevende procedures, voor 
het functioneren van parlementaire commissies en 
voor de dagelijkse overeenstemming over de wetge
vingsagenda - ook in andere politieke systemen dan 
de conventionele parlementaire democratieen. Er is 
weinig reden om aan te nemen dat deze functie in 
belang is afgenomen. Pas sinds kort zijn partijonder
zoekers zich bewust geworden van het toenemende 
belang ervan, zelfs in de specifieke Amerikaanse 
context (bijv. Cox & McCubbins, 199 3). 

De conclusie die uit dit overzicht van partijfunc
ties volgt is duidelijk: de vertegenwoordigende 
functies van partijen nemen in betekenis af of zijn 
tenminste gedeeltelijk overgenomen door andere 
instanties, terwijl hun procedurele functies van be
lang zijn gebleven of zelfs aan relevantie gewonnen 
hebben. Met andere woorden: zoals partijen zijn op
geschoven van de maatschappij naar de staat, zo zijn 
de functies die ze vervullen of geacht worden te ver
vullen veranderd van die van een primair representa

tieve instantie in die van een primair besturende in
stantie. Deze verschuiving werpt een ander Iicht op 
de veronderstelde 'neergang van partijen': er is in 
feite geen sprak:e van een neergang van partijen als 
zodanig, maar partijen zijn veranderd en zijn inmid
dels steeds meer verbonden geraakt met de institu
ties van de staat. Aan de andere kant lijkt het steeds 
duidelijker te worden dat de partijoraanisaties zich in 
een sterk neergaande lijn bewegen - althans geme
ten naar omvang, maatschappelijk bereik en poli-
tieke relevantie. · 

Het verbleken van de identiteit van partijen 

De derde serie veranderingen, die hier van belang is, 
betreft het geleidelijk aan verbleken van het onder
scheid tussen de partijen. Waar het om gaat, is het ri
sico dat partijen meer en meer op elkaar gaan lijken 
en met elkaar verward worden. Er spelen hier op-
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nieuw tal van factoren, en om het overzichtelijk te 
houden noem ik er slechts enkele. 

De eerste factor hangt samen met de erosie van 
de specifieke kiezers-profielen die partijen eens 
kenmerkten . Eerst raakten partijen hun eigen ach
terban meer en meer kwijt, vervolgens begonnen 
partijen steeds meer kiezers met elkaar te del en en 
nude kiezersbinding nog losser en zwevender is ge
worden - richten partijen zich zelfs speciaal op de 
oude traditionele achterban van de tegenstanders. 
Het gevolg van dit alles is dat de notie van politiek als 

gisch conflict' legt wei de vinger op iets wat ver
moedelijk zonder precedent is. 

De tweede relevante factor, is dat regeringen -
en de partijen die deze vormen danwel ertegen op
poneren - hebben moeten ervaren dat hun politieke 
manoevreerruimte danig beperkt is geraakt. Dit is 
iets wat aile regeringen duidelijk aan den lijve heb
ben ondervonden in een almaar sterker gei'nterna
tionaliseerde en gemondialiseerde economie, maar 
wat in het bijzonder de Europese Unie raakt. Par
tijen zijn in toenemende mate gedwongen tot een

sociaal conflict, waarbij 
partijen stonden voor poli
tieke belangen van tegen
gestelde sociale groeperin
gen, sterk aan relevantie 
heeft ingeboet. Maar niet 
aileen zijn vrijwel aile kie
zers nu potentieel bereik
baar voor aile partijen, om
gekeerd zijn ook vrijwel 
aile partijen beschikbaar 

Ruim dertig jaar geleden zou men 

zich met recht hebben kunnen 

zelfde soort politieke be
leidsprogramma's en, wan
neer ze eenmaal aan een re
gering deelnemen, tot ge
meenschappelijke uitvoe
ring en implementatie van 
dat beleid. De kiezer mag 
dan, als gevolg van retori
sche trues, regeringspar
tijen nog wel van oppositie
partijen kunnen onder

cifvragen cif er enig politiek leven van 

betekenis buiten de wereld van de 

partijen te vinden was. Nu lijkt eerder 

de vraag aan de orde cif de politiek 

binnen die wereld nog wei leift. 

voor aile kiezers, aangezien de ideologische dimen
sie van politiek vrijwel geheel weggeebd is. In de 
concurrentiestrijd tussen de partijen gaat het, zowel 
op sociaal als ideologisch vlak, nauwelijks meer om 
fundamentele tegenstellingen, en het ziet ernaar uit 
dat daar in de nabije toekomst geen verandering in 
zalkomen. 

Uiteraard werd deze stelling eerder betrokken, 
met name aan het eind van de jaren '6o van de vorige 
eeuw, door de toen invloedrijke 'end of ideology' 
school. Bij het begin van deze nieuwe eeuw, moet 
deze positie evenwel met nog grotere overtuigings
kracht worden verdedigd. Het gaat nu om een pe
riode die gekenmerkt wordt door een triomferend 
liberaal kapitalisme en, van niet te onderschatten 
betekenis, het einde van de Koude Oorlog. Zoals 
Perry Anderson (2ooo, p. 1 7) heeftopgemerktheeft 
dit totaal nieuwe omstandigheden gecreeerd: 'Ideo
logically, the novelty of the present situation stands 
out in historical view ... For the first time since the 
Reformation, there are no longer any significant op
positions - that is, systematic rival outlooks- within 
the thought -world of the West; and scarcely any on a 
world-scale either .... Whatever limitations persist 
to its practice, neo-liberalism as a set of principles 
rules undivided across the globe: the most successful 
ideology in world history '. Het mag dan misleidend 
zijn om over het einde van de 'ideologie' als zodanig 
te spreken, de notie van het 'einde van het ideolo-

scheiden, al was het maar door de constant geventi
leerde kritiek op regeerstijl en de uitkomsten van 
het beleid; het heeft er alle schijn van dat substan
tiele verschillen in de praktijk van beleid steeds 
moeilijker zijn vast te stellen. Het is steeds meer zo, 
dat regeringen niet Ianger gedreven worden door 
politiek-programmatische overwegingen, maar 
door de beleidslogica van regelgeving. 

De derde factor die hierbij van belang is, is dat 
hedendaagse politieke partijen het steeds moeilijker 
vinden om zich als sterk verschillend van de anderen 
te presenteren, omdat een van de kernelementen 
die eens het onderscheid uitmaakte - een sterk af
wijkende organisatorische identiteit - ook aan 
scherpte heeft verloren. Op het moment dat par
tijen in dezelfde vijver met kiezers vissen, zijn ze ook 
genoodzaakt dezelfde soort organisatorische en 
campagne-technieken te ontwikkelen en van elkaar 
te kopieren (Van Praag, 2ooo ). Partijen leren elkaars 
succes nate bootsen. De communicatie met poten
tiele kiezers is steeds professioneler geworden en in
middels als zodanig gestandaardiseerd voor aile par
tijen . Vrijwel overal in Europa hebben partijen bij
voorbeeld hun eigen onafhankelijke partijmedia af
gestoten en concurreert men met elkaar om ruimte 
en aandacht in de nationale kranten en bij de pu
blieke omroepen. Voor kiezers, is het nu vrijwel on
mogelijk om ongezeefde, alternatieve berichten tot 
zich te nemen of exclusief te luisteren naar een en-
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kele politieke bron . Aandacht besteden aan een en
kele partij, betekent nu aandacht besteden aan aile 
partijen, aangezien elke partij zijn eigen woordvoer
der naar de diverse studio-debatten afvaardigt of 
omdat elke partij zijn eigen commentaar en ziens
wijze Ievert ten behoeve van de krantenverslagge
ving. Wanneer partijen de notie van een organisatie 
in de breedte opgeven en zich steeds meer transfor
meren tot een professionele campagne-organisatie, 
dan is onvermijdelijk dat zij steeds meer op elkaar 
gaan lijken. In elk geval is het zo, dat de wijze waarop 
zij zich bij de kiezers aandienen steeds minder partij
specifiek zal zijn . 

De laatste factor die ik hier wil noemen, tegelijk 
een van de belangrijkste, is het verlies van de zoge
heten 'partijstrategische identiteit'. Bijna aile par
tijen in de westerse democratieen zijn nu potentiele 
regeringspartijen, in die zin dat elke partij er, realis
tisch gezien, van uit mag gaan dat het op zijn minst 
een beperkte periode regeringsdeelname mag sma
ken. Weinig partijen, en zeker geen belangrijke, 
worden nog beschouwd als permanente oppositie
partijen . In de meeste gevallen, niet in het minst 
door de toegenomen fragmentatie van het Europese 
partijenstelsel in de afgelopen twee decennia, kun
nen regeringen slechts tot stand komen via coalitie
vorming, en dit impliceert de vorming van bondge
nootschappen en allianties over de partijen heen. 
Wat het meeste opvalt aan dit proces, zeker de afge
lopen tien jaar, is dater steeds meer sprake is van het 
verschijnsel politieke promiscuiteit: Franse socialisten 
zitten in de regering met Franse 'Groenen', net 
zoals Duitse socialisten dat doen met Duitse Groe
nen; de Nederlandse niet-confessionele partijen, en 
dit geldt ook voor de Belgische, zijn erin geslaagd 
samen een regering te vormen, zonder ditmaal ge
bruik te hebben hoeven maken van het traditionele 
overbruggingsmechanisme van de christen-demo
cratische middenpartijen; de Oostenrijkse Volks
partij is erin geslaagd een effectieve coalitie tot stand 
te brengen met de extreem-rechtse FPo; de Britse 
Labour Party heeft met de Liberal en een even infor
mele als baanbrekende alliantie gesloten; in Italie 
was er de integratie van de voormalige fascistische 
Nationale Alliantie in een coalitie van Rechts, ge
volgd door een andere innovatie: een regering met 
zowel communisten als christen-democraten. En in 
Ierland was de traditioneel conser~atieve Fine Gael 
voor de regering afhankelijk van een coalitie, met 
daarin de voormalig extreem-linkse Workers' Party. 
Kortom, lang gevestigde patronen van regerings-

vorming en regeringsdeelname worden momenteel 
snel doorbroken en partijen die ooit traditionele vij
anden van elkaar waren kunnen elkaar opeens vin
den met het oog op regeringsdeelname. In de parle
mentaire democratieen aan het begin van de 2 1 ste
eeuw, is het uitermate lastig geworden om zich par
tijencombinaties voor te stellen die om principiele 
redenen niet zouden kunnen. De partijen zijn pro
miscue geworden. 

Dit alles impliceert, dat het voor kiezers nu 
steeds minder gemakkelijk is om betekenisvolle ide
ologische of programmatische verschillen tussen 
partijen te ontdekken, of om verschillen te ontdek
ken die in het bijzonder relevant zijn voor hun eigen 
behoeften en situaties. Anders gezegd, omdat de 
identiteiten van partijen zijn verwaterd en omdat de 
functies van partijen en de manier waarop zij zich or
ganiseren en presenteren zijn veranderd, lukt het 
kiezers steeds minder om partijen te beschouwen als 
herkenbare vertegenwoordigers of spreekbuizen. 

II WAT ZIJN DE GEVOLGEN .VAN DEZE 

VERANDERINGEN? 

Ook al is het vaak moeilijk om de precieze keten van 
oorzaak en gevolg aan te wijzen, in de veranderings
patronen van het partijstelsel vragen twee aspecten 
om speciale aandacht. 

Ten eerste, en het meest evident, riskeert de po
litiek in dit soort processen nog verder te worden 
gedepolitiseerd. Meer dan dertig jaar geleden, 
wezen wetenschappers als Lijphart ( 1968) en Dahl 
( 1966) ons in feite al op deze tendens. Laatstge
noemde voorspelde, bijna helderziend, de ontwik
keling van een politieke wereld welke 'too remote 
and bureaucratic, too addicted to bargaining and 
compromise, (and) too much an instrument of poli
tical elites and technicians' zou worden (Dahl, 1966: 

400). 
Depolitisering wordt ook bevorderd door an

dere ontwikkelingen, zoals de overdracht van cru
ciale beleidsbevoegdheden naar het Europese ni
veau; de zijwaartse verplaatsing van verantwoorde
lijkheden naar onafhankelijke uitvoeringsorganen en 
zogenoemde commissies van deskundigen; het toe
genomen beroep op de rechterlijke macht en refe
renda onder de bevolking, die een uitvlucht voor be
sluitvorming door de regering zelflijken te bieden. 

Ten tweede, en dee! van hetzelfde proces: bur
gers riskeren zelf om onverschillia tegenover de poli
tiek te komen te staan. Dit is, geloof ik, potentieel 
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de meest vergaande consequentie van de verande
ringen die ik hiervoor schetste. Want onverschillig
heid ten opzichte van de conventionele politiek kan 
zich op den duur gaan vertalen in onverschilligheid 
ten opzichte van de democratie als zodanig. Tot op 
zekere hoogte kan dit al worden waargenomen in de 
scepsis waarmee vee! kiezers het politieke proces lij
ken te benaderen en in de negatieve opvattingen die 
zij hebben over politieke !eiders en de politieke 
klasse in het algemeen. Het valt uiteraard ook te sig
naleren aan de hand van de bewezen afgenomen po
litieke betrokkenheid van de bevolking. Van groot 
belang daarbij is nog dat onverschilligheid ten op
zichte van de gevestigde politiek ook zichtbaar is op 
intellectueel niveau. Dan moet met name gedacht 
worden aan het discours dat zich ontwikkeld heeft in 
veel van de allernieuwste literatuur over de proble
men van de moderne democratie. De posities die 
steeds vaker worden ingenomen in de meer norma
tieve literatuur die zich bezighoudt met de proble
men van de hedendaagse democratie wijzen niet in 
de richting van een vernieuwing of revitalisatie van 
de politiek als zodanig, maar wijzen in toenemende 
mate in de richting van het ontkennen van politiek. 

We treffen dit in vele vormen aan. Een voorbeeld 
is de tendens om zogenaamde 'goede' democratie 
aileen te associeren met de civiele samenleving en 
niet met de staat ofhet politiek systeem in het alge
meen (zie Beck, 1992; Leadbeater, 1997). Een 
tweede voorbeeld vormen de geschriften van een 
aantal van de nieuwe 'Derde Weg' -intellectuelen, 
waarin 'echte' politiek niet Ianger gaat over par
tijen, parlementen en de staat - de traditionele insti
tuties die zo goed als afgeschreven worden, maar 
over wat er gebeurt op het niveau van wat men wei 
'subpolitiek' noemt, de politiek van de private sa
menleving, waar de betrokkenheid van actieve bur
gers het gebrek aan betrokkenheid bij de wereld van 
de conventionele politiek compenseert of zelfs over
treft (Beck,1992; Hirst & Khilnani, 1996). Een 
derde illustratie vormt de grotere aandacht die men 
opeist voor 'governmentjor the people' in plaats van 
'government by the people'. In een complexe poli
tieke wereld, zo beargumenteert men, dienen rege
ringen hun legitimatie te zoeken in 'outputs' en niet 
Ianger in 'inputs'; meer in het algemeen wordt poli
tieke beleids- en besluitvorming gezien als het ex
clusieve prerogatief van experts en bureaucraten, 
die zo in de plaats treden van gekozen politici (Blin

_der, 1997; Scharpf, 1999). Het gevolg van dit alles 
zou wei kunnen zijn, dat we ons wat minder zorgen 

hoeven te maken over het falen van de conventionele 
politiek - de zichzelf-bedienende politieke klasse, 
de inadequate procedures, en dergelijke. Noch zou
den we ons druk moeten maken over het feit dat de 
politieke besluitvorming overgenomen is door de 
experts, over het verschijnsel van depolitisering, 
over het democratisch tekort van de Europese Unie, 
en zo meer. Hier kan de echte politiek allang niet 
meer worden aangetroffen, en zolang de sub-poli
tieke wereld vitaal is, maken al die andere tekorten 
niet zoveel uit. 

III WAT VOOR TOEKOMST STAAT ONS TE WACHTEN 

EN WAT VOOR TYPE LINKS HOORT DAARBIJ? 

Voor politieke partijen betekent de hierboven ge
schetste politieke onverschilligheid van bevolking 
en intellectuelen een serieuze bedreiging. Wat kun
nen partijen doen? Wanneer zij inderdaad gecon
fronteerd worden met een afgenomen betrokken
heid van de bevolking, met afbrokkelende repre
sentatiemogelijkheden, met een erosie van hun 
organisatorische kracht en, tot slot, met overtui
gende analyses van een nieuwe generatie van demo
cratie-theoretici die de oplossingen zoeken in de 
civil society in plaats van in de wereld van de politiek, 
dan laat zich de vraag stellen: is er nog wei een toe
komst voor politieke partijen denkbaar? Is er nog 
enige onstnappingsruimte, zelfs op korte termijn? 

We kunnen hier uiteraard eindeloos over specu
leren, en we moeten er ons ook van bewust zijn dat 
de omstandigheden, hoe ongunstig die momenteel 
ook mogen zijn voor partijen als protagonisten van 
de representatieve democratie, in principe kunnen 
veranderen. Maar dat erkend hebbend, zijn we toch 
min of meer gehouden aan de volgende conclusies. 

Laat ik beginnen met een aantal zaken op te som
men die partijen vermoedelijk als een gegeven zullen 
hebben te aanvaarden, op zijn Ininst voor de nabije 
toekomst. Ten eerste lijkt er weinig of geen vooruit
zicht te zijn om partijen opnieuw sterk in de samenle
ving te Iaten wortelen. Het tijdperk van de massapar
tij is voorbij. Het electoraat, en de samenleving als 
geheel, is onvermijdelijk verder op afstand van par
tijen komen te staan en gei'ndividualiseerd. De ont
zuiling en onthechting van de traditionele politiek 
zijn werkelijkheid geworden, het lukt partijen niet 
Ianger om een geheel eigen organisatorische identi
teit te handhaven. Hechte partijorganisaties zijn een 
relict uit het verleden geworden. De nieuwe partij
politiek he eft een andere gedaante aangenomen. 
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Ten tweede is er weinig of geen vooruitzicht voor 
partijen om een eigen partijidentiteit te ontwik:ke
len die krachtig genoeg zal zijn om zichzelf van een 
afzonderlijke legitimiteit te kunnen voorzien. Ofhet 
nu is vanwege de internationalisering in het alge
meen of de invloed van de beperkingen van de Euro
pese politiek in het bijzonder, het is onwaarschijnlijk 
dat de manoevreerruimte voor partijpolitiek in de 
nabije toekomst betekenisvol zal toenemen. Het 
tijdperk van geprononceerde ideologische projec
ten is voorbij. 

Ten derde, om de hier genoemde en andere re
denen, valt niet goed in te zien hoe partijen hun mo
menteel verzwakte representatieve rol weer fors 
zouden kunnen versterken. In de nabije toekomst 
valt op dit vlak aileen maar grotere erosie te ver
wachten. Oat is misschien wei het belangrijkste ge
volg van de hierboven beschreven veranderingen, 
hetgeen nog eens flink wordt versterkt door soort
gelijke veranderingen die niet alleen partijen, maar 
evenzeer parlementen en kiezers betreffen (Ande
weg, 1998). 

De meest betekenisvolle en zeker de meest over
heersende taak voor partijen in de nabije toekomst 
zal, zo moet de conclusie luiden, een procedurele 
taak zijn. Voor partijen is het daarom de democratie

kant van de representatieve democratie, eerder dan 
de representatieve, die van levensbelang zal blijken te 
zijn, zij het niet uitsluitend . Bovendien wordt uitge
rekend deze procedurele rol momenteel niet betwist 
ofbedreigd. Als partijen onder vuur liggen, dan gaat 
het om hun representatieve tekortkomingen; als zij 
worden uitgedaagd- door nieuwe sociale bewegin
gen of door vertegenwoordigers van een alterna
tieve politiek of door wie of wat dan ook - gaat het 
om hun rol als organisaties. Daartegenover staat dat 
niemand, althans geen enkele democraat, het in zijn 
hoofd haalt om de procedurele, openbaar bestuurs
rol van partijen te betwisten of te vervangen. Voor 
die functie worden partijen nog steeds als noodzake
lijk gezien, zelfs al wordt die functie in sommige sce
nario's steeds minder belangrijk geacht. 

Hoewel de exacte manier waarop partijen zich 
zullen aanpassen aan hun toekomstige rol voorals
nog verre van zeker is, is al wei duidelijk dat de par
tijen in hun nieuwe gedaante scherp zullen verschil
len van hun voorgangers doordat een partijorganisa
tie van enige omvang en ambitie zal ontbreken. Er 
zal geen sprake zijn van een zelfstandige aanwezig
heid van partijen aan de basis, zoals op lokaal niveau. 
In plaats hiervan zullen partijen zich vermoedelijk 

verlaten op het luisteren naar, en het zich verzekeren 
van de eventuele steun van onafhankelijke, niet aan 
partijen gelieerde organisaties in de 'civil society'. 
Met andere woorden, de partijen van de toekomst 
zullen toestaan dat de zich almaar sterker ontwikke
lende wereld van belangenorganisaties en sociale be
wegingen als vervanger zal optreden van hun eigen 
verzwakte partijorganisatie. Vanuit communicatie
oogpunt bezien, kan dit best positief voor de par
tijen uitpakken. Want, zulke onafhankelijke niet
partijgebonden organisaties leveren vermoedeHjk 
een veel effectievere bron van 'feedback' en ideeen 
dan welke traditionele partijorganisatie dan ook. 
Bovendien is het een efficient systeem vanuit het ge
zichtspunt van partijen, aangezien partijen zelf niet 
Ianger een ledenorganisatie in stand hoeven te hou
den en te beheren. In plaats daarvan zijn ze vrij hun 
middelen te bestemmen voor de organisatie van ver
kiezingscampagnes aan de ene kant, en voor de ont
wikkeling van de noodzakelijke expertise om als 
partij in het openbaar bestuur te kunnen blijven ope
reren aan de andere kant. Wat we hier in feite zien 
is een nieuwe arbeidsdeling: belangenorganisaties 
kanaliseren representatie en de partijen - in nadruk
keHjk afgeslankte vorm - houden zich bezig met be
stuur en regeren. 

Maar hier doet zich wei een probleem voor, spe
ciaal voor linkse partijen. Toen partijen nog functio
neerden als massapartijen vertegenwoordigden ze 
in zichzelf als het ware bepaalde belangen en sociale 
groepen. Maar wanneer representatie plaats vindt 
via georganiseerde belangenbehartiging, hoe losjes 
ook gedefmieerd, dan is vrijwel onvermijdelijk dat 
sommige belangen wei in de politiek gearticuleerd 
zullen worden, en andere juist daarbuiten zullen 
blijven. Collectieve vertegenwoordiging, zelfs wan
neer deze goed herkenbaar is, verschilt toch aan
zienlijk van het type representatie dat tot stand komt 
via de democratie met een massa-electoraat dat 
wordt gekanaliseerd door de massapartij. Zeker, 
verkiezingen, en dus de op het brede electoraat ge
stoelde democratie zelf, zullen minder gaan beteke
nen in een tijd waarin de notie van poHtieke repre
sentatie moeilijk te bevatten en weinig operationeel 
lijkt te zijn. Maar deelname aan het electorale proces 
zal zich niettemin blijven onderscheiden van partici
patie in andere politieke arena's omdat het hier gaat 
om een proces waarin gelijkheid en gelijkwaardig
heid in termen van middelen en capaciteiten een 
cruciale rol spelen. Anders en zoals ook in het verle
den werd gezegd: verkiezingen geven stem aan die-
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genen die anders wellicht geen deel zouden uitma
ken van de georganiseerde 'civil society', en het gaat 
dan om stemmen die altijd herkend en erkend wer
den door de massapartij, maar die nu meer en meer 
genegeerd lijken te worden, nu de massa-partijen 
zijn opgehouden te bestaan. 

Dit is uiteraard geen nieuw verhaal. Zo'n veertig 
jaar geleden was het E.E. Schattschneider ( 1 96o) al, 
die precies deze begrippen hanteerde toen hij zijn 
Iicht wilde Iaten schijnen op de biases die inherent 
zijn aan, wat hij toen omschreef als, 'the pluralist 
heaven'. In deze nieuwe eeuw heeft deze stelling
name nog fors aan urgentie en toepasbaarheid ge
wonnen. Schattschneider's referentiepunt in 1960 
was de Amerikaanse politiek, waar partijen nooit 
organisaties volgens het Europese model hebben 
willen opbouwen, en waar, zelfs toen al, partijen de 
gevangenen waren van de georganiseerde belangen. 
Als gevolg daarvan waren gewone burgers, volgens 
Schattschneider, weinig meer dan 'semi-soeverein' . 
Nu veertig jaar later de Europese partijen afstand 
doen van hun klassieke vorm, representatie een 
nieuwe gedaante begint aan te nemen en minder be
heersbaar wordt en partijorganisaties vermoedelijk 
vervangen zullen gaan worden door de georgani
seerde belangen van de civil society, begint ook de 
idee van volkssoevereiniteit uit deze ooit bescher
mende wereld weg te lekken. Linkse partijen zullen 
er daarom voor moeten waken niet te snel in deze 
nieuwe richting mee te bewegen. Ze moeten heel 
behoedzaam omgaan met het afbouwen van hun aan
wezigheid aan de basis. 

Hoe dan ook, er zijn enkele duidelijke aanwijzin
gen dat de nieuwe toekomst voor partijen in het bij
zonder problematisch zal zijn voor de traditionele 
partijen ter linkerzijde van het politieke spectrum. 
Duverger (1954) mag dan de massapartij, iets te 
kort door de bocht, als 'socialist invention' hebben 
betiteld, het is niettemin duidelijk dat het model van 
de massapartij, dat nu verdwenen is, heel goed aan
sloot bij het traditionele socialistische project. So
cialistische partijen bleken goed in staat politiek te 
opereren uitgaande van een herkenbare achterban, 
bij elkaar gehouden door duidelijke collectieve be
langen en vertegenwoordigd via een tamelijk strak 
en hierarchisch georganiseerd netwerk (zie ook 
Kirchheimer, 1966; Neumann, 1956). En hoewel 
andere op levensbeschouwing gebaseerde massapar
tijen vaak vaak vanuit vergelijkbare veronderstellin
gen opereerden, was het toch zo dat de meeste an
dere partijen uit het centrum of de rechterflank van 

het politieke spectrum moeite hadden te wedijveren 
met de organisatorische en programmatische capa
citeiten van hun linkse rivalen . Zo gezien, zal aan
passing de rechtse partijen beduidend minder 
moeite kosten dan de linkse - er valt voor hen sim
pelweg vee! minder af te danken. 

Tegelijkertijd is het natuurlijk zo, dat vee! van 
wat linkse partijen treft ook voor partijen in het al
gemeen opgaat. Wat voor alle mainstream partijen 
geldt, is dat hun representatieve functies zonder 
twijfel in kracht en belang zullen afnemen, en dat 
hun legitimiteit meer en meer zal steunen op hun 
procedurele rol, en ook op de wijze waar zij zullen 
functioneren binnen de bestuurlijke instellingen. 
Voor linkse partijen komt daar nog bij, dat het sys
teem van algemene democratische verkiezingen al
tijd hun cruciale ankerpunt zal moeten blijven, aan
gezien alleen via dat systeem de bias die inherent is 
aan niet-electorale kanalen van representatie gecor
rigeerd of geneutraliseerd kan worden . Dus, terwijl 
toekomstige linkse partijen, zoals dat voor alle par
tijen geldt, hun partijorganisaties misschien zullen 
Iaten wegkwijnen en meer gaan steunen op niet-par
tij-gebonden netwerken voor belangenarticulatie, 
de partij als ontvanger in plaats van doorgeefluik -
zijn ze tegelijkertijd aan zichzelf verplicht om verte
genwoordiging te handhaven die alleen door verkie
zingen kan worden gerealiseerd. 

Maar dit is niet het enige dat telt . Zelfs binnen de 
niet-partij gebonden netwerken wegen niet alle be
langen even zwaar, en ook daar zijn linkse partijen het 
aan zichzelf verplicht om speciale aandacht te beste
den aan geluiden die uit de nieuwe sociale bewegin
gen afkomstig zijn, uit de vakbeweging, uit vrouwen
organisaties en dergelijke. De gevestigde groepsbe
langen moeten het niet als vanzelf voor het zeggen 
krijgen en dus zouden linkse partijen kans moeten 
zien een kenmerkende positie te handhaven door 
sommige belangen te bevoordelen hoven andere. 
Partijgebonden identiteiten mogen dan verschrom
pelen, partijen kunnen zich nog altijd van elkaar on
derscheiden door zich op specifieke belangen te rich
ten, en hieruit voortvloeiend, door de prioriteiten 
die zij zichzelf stellen. Uiteindelijk is het zo, dat linkse 
partijen hun oren het meest zouden moeten Iaten 
hangen naar die stemmen die meestal niet doorklin
ken in het veld van georganiseerde belangen. Zo ge
zien, is het systeem van algemene democratische ver
kiezingen voor hen nog altijd onontbeerlijk. 

Kortom, er is een toekomst voor linkse partijen, 
maar dan gaat het wel om een toekomstperspectief 
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dat gekoppeld is aan een aantal sleutelvoorwaarden. 
De eerste van deze voorwaarden is in wezen proce
dureel van aard: het is noodzakelijk dat het openbaar 
bestuur zowel transparant als verantwoordelijk
heidsgevoelig is en beschouwd wordt als dienstig aan 
democratische waarden, in plaats van aan een poli
tieke klasse of aan kleine groepen partijgangers. Ten 
tweede, linkse partijen dienen er garant voor te 
staan dat politieke instituties open en toegankelijk 
zijn. Partijen moeten in deze niet proberen te con
curreren met sociale bewegingen of met andere re
presentatiekanalen - zij hoeven dit helemaal niet te 
doen; ze kunnen beter de signalen van deze kanalen 
opvangen en hen cooperatief benaderen als nuttige 
spreekbuizen van de bevolking. Ten derde, partijen 
ter linkerzijde dienen pal te staan voor het behoud 
van algemene democratische verkiezingen, zijnde 
het enige mid del om geluiden die anders gemargina
liseerd worden te kunnen horen. Anders gezegd, 
wanneer het partijkanaal van representatie - en dus 
het verkiezingskanaal- steeds meer uitgehold raakt, 
en vertegenwoordiging hoofdzakelijk via alternatief 
georganiseerde balangenbehartiging zal plaatsvin
den, dan is de onvermijdelijke consequentie dat een 
deel van de samenleving letterlijk zijn stem zal ver
liezen - de arm en, de gemarginaliseerden en zij die 
nauwelijks toegang hebben tot politieke en sociale 
netwerken. Het spreekt voor zich, dat aileen via par
tijen, en via stemmen bij verkiezingen, zij nog enige 
kans hebben te worden gehoord. 

Samengevat, als er nog een toekomst voor par
tijen zal zijn weggelegd, dan aileen wanneer partijen 
ophouden zich te gedragen als massapartijen en in 
plaats daarvan gaan dienen als bewakers van een be
paald type democratie. Een democratie die in proce
dureel opzicht inclusief is, verantwoordelijkheids
gevoelig en transparant en die, dat geldt op zijn 
minst voor een linkse partij, altijd gunstig uit zal blij
ven pakken voor hen wiens enige politieke invloed 
bestaat uit het toegang hebben tot de stem bus. Het is 
hoofdzakelijk hierom, dat - ondanks aile invloeden 
en druk van vandaag de dag - partijen ter linkerzijde 
zichzelf moeten blijven onderscheiden van hun con
servatieve tegenstanders door hun eigen wortels in 
de samenleving niet geheel door te snijden. 

PETER MAIR 

Hooaleraar Veraelijkende Politicoloaie Departement 

politieke wetenschappen Universiteit van Leiden 

[vertaling: Frans Becker/Rene Cuperus] 
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POLITIEKE PARTIJEN OP DRIFT 

Waarom zijn politieke par
tijen nog nodig? Die vraag 
zou twintig jaar geleden 
onzinnig hebben geklon-

Over de plaats 
van vernieuwde 

partijpolitiek dominante rol in het maat
schappelijk bestel. Door de 
verzuiling waren bevol-
kingsgroepen makkelijk in 

ken. Partijen waren toen 
stevig ingebed in de maat
schappij, iedere politieke 

LEONARD ORNSTEIN 
partij -politieke hokjes te 
plaatsen. Het primaat van 
de politiek regeerde nog. 

partij had wei een red en van bestaan. Sinds de val van 
de Muur zijn aile vanzelfsprekendheden in de poli
tiek verdwenen. Behalve de zekerheid dat democra
tie de enige manier is waarop volkeren een recht
vaardig bestaan kunnen leiden. Maar als een beeld de 
afgelopen tien jaar naar voren komt dan is het dat 
partijpolitiek aileen kan gedijen als de burger bereid 
is zich er voor in te zetten. Thijs Woltgens ver
woordde het dilemma mooi in zijn boekje Lif van de 
Politiek: 'Democratie is de mogelijkheid tot politieke 
participatie, maar niet de dwang tot deelneming.' 

Partijen moeten hun bestaansrecht bewijzen. De 
noodzaak om te participeren binnen partijen moet 
voor de burger helder zijn. Maar de praktijk is dat de 
partijen voor de kiezer steeds meer elkaars even
beeld zijn geworden. J. W Oerlemans verzuchtte 
begin jaren negentig in een vermaard artikel dat het 
Nederlandse politieke bestel in feite gedegradeerd 
was tot een partij . 

Eind 2ooo Iaten politieke partijen een vrij troos
teloos beeld zien . Ze zijn verworden tot verenigin
gen die weinig tot geen elan uitstralen. Ze organise
ren plichtmatige bijeenkomsten en worden bestuurd 
door - in vee! opzichten - grijze dames en heren. Po
litieke partijen hebben nauwelijks of geen aantrek
kingskracht op de kiezer. Het lokale PvdA blad van 
een Amsterdamse afdeling introduceerde onlangs 
een aardige leuze naar aanleiding van de zoektocht 
naar een nieuwe voorzitter: 'G EVRAAG o: een partij 
voor een voorzitter.' 

De professionals zijn nog wei op te sporen. Lasti
ger is het om een achterban van gelnspireerde led en 
te vinden en te mobiliseren. Dat komt doordat de 
plaats van de politiek de afgelopen twintig jaar ook 
in maatschappelijk opzicht een totaal andere gewor
den is. Tot I 9 8 o vervulde het politieke proces een 

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog heb
ben lang doorgewerkt. Na de oorlog was de op
dracht immers: nooit meer oorlog en depressie. 
Verzorgingsstaten werden opgebouwd. Bovendien 
groeide er een generatie op die - door het oorlogs
geweld en de angst voor nieuwe oorlogen - politiek 
letterlijk met de paplepel ingegoten gekregen had. 
Pas sinds het eind van de jaren zeventig is daar gelei
delijk verandering in gekomen. Politiek is nog maar 
een van de vele plaatsen waar zich gebeurtenissen 
met een breder maatschappelijk belang voordoen. 
Ook in de politiek zelf kwamen partijen en politici 
naar voren die de plaats van de politiek wilden te
rugdringen. Al eind jaren zeventig had Nederland 
het kabinet-Van Agt waarvan een depolitiserende 
werking uitging. Ook elders kwamen regeringen 
aan het bewind met aanmerkelijk bescheidener poli
tieke ambities dan hun voorgangers. De maakbaar
heid van de samenleving - waar men ten tijde van het 
kabinet Den Uyl (I973-I977) in geloofde- werd 
niet Ianger voorop gesteld. In Amerika begon het 
tijdperk van Ronald Reagan, in Groot-Brittannie 
kwam Margaret Thatcher aan de macht. In beide 
Ianden initieerde de regerende partij een pro
gramma dat overheidsbemoeienis vergaand wilde 
terugdringen. Privatisering en deregulering waren 
de toverwoorden. 

De jaren tachtig zouden de jaren van depolitise
ring en no-nonsense worden. Overal werd de rol 
van de vakbeweging ingedamd. De protestbeweging 
beleefde met het anti-atoomverzet haar laatste 
stuiptrekkingen . Ook de rol van politieke partijen 
begon langzaam te verschuiven. 

Aanvankelijk waren politieke partijen de broed
plaatsen voor inhoudelijk debat. De politieke partij 
was in al haar vezels een veranderingsgezind, niet op 
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status-quo gericht instituut, of een partij nu rechts 
oflinks was. De vanafbegin jaren negentig definitief 
ingezette depolitisering heeft nu een ongeevenaard 
hoogtepunt bereikt. Enerzijds is dat aangenaam 
omdat de scherpslijperij uit de politiek verdween. 
Jammer is dat engagement en betrokkenheid ook 
binnen partijen zelf steeds minder op prijs werden 
gesteld. Disciplinering (aldan niet opgelegd) van de 
!eden, risicomijdend gedrag van partijen en politici 
werden gemeengoed. 

Tussen vervreemding en schandaal 
De politieke partij zweeft tussen vervreemding en 
schandaal. Vervreemding in de zin dat steeds minder 
mensen lid worden van een partij, kiezers de stem
bus mijden en partijen verworden tot professionele 
organisaties zonder aansluiting bij de wensen van het 
publiek. De kiezer identificeert de politieke partij 
met een instrument zonder werkelijke mogelijkhe
den tot verandering en vernieuwing. En hoewel Ne
derland er (relatief) nog weinig last van heeft gehad, 
wordt een groeiend aantal partijen in westerse de
mocratieen geplaagd door schandalen. Duitsland 
kent zijn affaire-Kohl waarbij illegaal fondsen wer
den verworven, Frankrijk heeft zijn vele affaires, 
van Mitterrand tot minister van fmancien Strauss
Kahn (die geldbedragen toucheerde), de v she eft de 
sex-perikelen rond president Clinton gehad, over 
Belgie en ltalii! is voldoende bekend. Zelfs Zweden 
bleef niet gevrijwaard van schandaaltjes. Wij kennen 
onrechtmatigheden voornamelijk in de bureaucratie 
(IRT). Toch kruipt ook in het calvinistische Neder
land het bleed waar het niet gaan kan. De affaire
Peper is daar het beste voorbeeld van. Het grote pu
bliek associeert politiek steeds meer met rellen, 
schandalen en corruptie. Dat dit niet terecht is, doet 
nog niet eens zo ter zake. Het gaat om de percepties 
die bij de publieke opinie blijven hangen. Politieke 
partijen lijden in deze tijd aan een noggroter manco: 
ze beloven te vee! en maken te weinig waar. Bij de 
kiezer bestaat daardoor het beeld van de 'onbe
trouwbare' partij. Kiezers hebben het gevoel dat ze 
niet serieus worden genomen. Dat is geen exclusief 
Nederlands probleem maar evenzeer een tekortko
ming van partijen in andere Ianden. Het is niet aileen 
een sociaal-democratisch probleem, andere poli
tieke stromingen hebben er ook mee te maken. 

Omdat 'vervreemding van de politiek' en 
'schandaal binnen diezelfde politiek' door de burger 
als ~ee kanten van dezelfde medaille worden erva
ren, is het noodzakelijk dat beide fenomenen gelijk-

tijdig worden aangepakt. Om het schandaal in de po
litiek tegen te gaan, zouden morele waarden binnen 
het politieke bedrijf scherper geformuleerd kunnen 
worden. De politiek moet haar aanzien terugverove
ren. In aile beroepsgroepen duiken ethische codes 
op. Wat is er op tegen als partijen een aantal ethische 
toetsingspunten aan hun verkiezings- of beginsel
programma koppelen? Hoe kan de vervreemding 
van de politiek een halt worden toegeroepen? Poli
tieke partijen zijn meer dan kiesverenigingen. Ze 
moeten er naar blijven streven wortel in de maat
schappij te schieten. 

De meest voor de hand liggende remedie tegen 
vervreemding is het verbeteren van de verhouding 
kiezer-gekozene. In Nederland loopt het establish
ment in de politieke partijen niet erg warm voor 
het verbeteren van die band. Daar gebruikt men 
een aantal valide argumenten voor. Slechts mondjes
maat worden veranderingen zeals invoering van 
het referendum doorgevoerd. Politiek op veilige af
stand van de burger (zeals die thans gangbaar is in 
het Nederl~ndse bestel) heeft het voordeel dat de 
stem van het volk, het gesundes VolksemP.finden, op 
risicoloze afstand blijft. Het gevaar bestaat dat bui
ten de bestaande partijen ruige populistische groe
peringen opdoemen. De Nederlandse politiek lijkt 
er bij de komende kamerverkiezingen rijper voor 
dan ooit. 

De band met de kiezer moet worden verbeterd. 
'De trouwe kiezer is een consument geworden. Wat 
Ievert een lidmaatschap op? ( .. ) De eisen aan poli
tieke partijen worden steeds volwassener. Dat eist 
aanpassingen', schreef Michie! Zonneveld in Het 

platte land. Tot nu toe gaat het debat voornamelijk 
over ( staatsrechtelijke) vernieuwing van het politiek 
bestel als geheel. Mijns inziens moeten bestaande 
politie~e partijen de komende jaren vee! meer ener
gie steken in verbetering van de band met het pu
bliek. Op een drieta~ manieren zou zo'n versterking 
plaats kunnen vinden. 

1. Meer passie in de politiek. Allereerst moeten 
passie en betrokkenheid weer een plek krijgen en se
rieus worden genomen. PvdA en vvo - maar ze 
staan daarin zeker niet aileen - bevinden zich in een 
ultra-pragmatische periode. Het theater van de poli
tiek is wei erg saai geworden. Politieke machtspar
tijen zijn al lang niet meer de fora waar gepassio
neerde - of geengageerde burgers zich bij thuis vee
len. Neem het thema 'het multiculturele drama'. 
Het issue werd in een krant aangekaart, vervolgens 
werd het maatschappelijk debat aanvankelijk overal 
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gevoerd behalve daar waar het thuishoorde: in de 
politieke partijen. Pas na weken werden diverse par
tijen wakker geschud. Conclusie: burgers worden 
geen lid meer van een partij omdat ze het vertrou
wen hebben verloren dat partijen het maatschappe
lijk de bat beslissend kunnen belnvloeden. 

2. Meer persoonsaebonden politiek. Partijen zouden 
een meer persoonsgebonden politiek binnen hun 
partijcultuur kunnen accepteren. Zo'n directere 
band tussen kiezer en gekozene houdt een groot ge
vaar in: het roept clientele-politiek op. Politici gaan 
zich te zeer met hun achterban identificeren. Vanuit 
die wisselwerking gaat de burger de politicus om te
genprestaties vragen. Nu worden politieke partijen 
bestuurd door kleine elites. Nieuwe leden worden 
gerekruteerd uit bestaande netwerken. Die net
werkcultuur wordt binnen de Nederlandse politiek 
krampachtig in stand gehouden. Wie geen vriendjes 
in de partijtop van een van de bestaande partijen 
heeft kan een (top) positie wei vergeten. AI die net
werken en netwerkjes zijn in hoge mate ondemocra
tisch . Wie past wei en wie past niet in een netwerk? 
Niemand kan verantwoorden waarom deze of gene 
wei of geen positie krijgt. De geslotenheid van de 
Nederlandse politiek is dramatisch. Neem onze mi
nisters. Aile bewindslieden (zelfs de staatssecreta
rissen) uit het huidige kabinet komen rechtstreeks 
uit de politiek-bestuurlijke elite van Nederland. Ze 
had den ofwel in de Tweede Kamer gezeten of waren 
ooit topambtenaar geweest. Opmerkelijk genoeg 
was hetkabinet-Lubbers I een van de laatste kabinet
ten met (toentertijd) relatieve buitenstaanders als 
Onno Ruding en Pieter Winsemius. Hans Wijers 
was de uitzondering die de regel bevestigde. Op
merkelijk is dat buitenstaanders hun verblijf in de 
politiek als een intermezzo opvatten. 

Politieke partijen zouden aan de maatschappe
lijke behoefte van een wat meer persoonsgebonden 
cultuur kunnen toegeven. Politieke partijen zijn 
daarvoor een prima instrument. Ze bieden een afge
bakend kader, ze vervullen een gewetensfunctie en 
hebben allerlei ingebouwde mechanismen om poli
tici te controleren. Nu moet iemand die persoonlijk 
carriere wil maken heel omzichtig en sober te werk 
gaan binnen de eigen partij. Hypocrisie tiert daarbij 
welig. Een politicus die zijn ambities verraadt zet zijn 
carriere op het spel. Daarom: geef kandidaten na
drukkelijker de mogelijkheid zich binnen een partij 
te manifesteren. Daar is niets mee mis. Frits Bolke
stein is een van de weinige Nederlandse politici die 
in 1977 voor zichzelf openlijk campagne voerde. Hij 

werd mede daardoor aanvankelijk weinig serieus ge
nomen en op een !age plaats op de kandidatenlijst 
voor de Tweede Kamerverkiezingen gezet. 

Politi eke ondernemers moeten een kans krijgen. 
Nederlandse partijen zouden ook eens experimen
ten met primaries kunnen aangaan. Waarom geen 
voorverkiezing van individuele I eden die op een Ka
merzetel willen plaatsnemen? De PvdA is nog het 
minst gecharmeerd van een persoonsgebonden cul
tuur. In mijn ogen ten onrechte. o66 is eigenlijk de 
enige partij waar openlijk solliciteren bon ton is. Bij 
de rekrutering van nieuw politiek talent had de 
PvdA begin jaren negentig onder Ieiding van Felix 
Rottenberg een voorsprong. Hij (in aansluiting op 
de commissie Van Kemenade) doorbrak de lijn 
waarbij partijtijgers de dienst uitmaken en het lukte 
hem relatieve buitenstaanders op de PvdA-lijst te 
krijgen. Verrassende persoonlijkheden traden aan. 

We zijn nu bijna tien jaar verder. Er is sprake van 
stilstand. Gechargeerd: aileen wie zich politiek cor
rect voegt naar de wensen van de partijtop is zeker 
van een kamerzetel. Kieslijsten moeten lieden met 
een verfrissende politieke kijk bevatten. Ook bij an
dere partijen zijn mislukkingen met 'mensen van 
buiten' al weer een excuus om niet werkelijk te ver
anderen (denk aan het CDA met De Milliano). 

3. Over de schuttinB heen kijken . Politi eke partijen 
moeten meer over elkaars schutting heen gaan kij
ken. De politiek-inhoudelijke verschillen tussen 
PvdA, o 66 en GroenLinks zijn alleszins overbrug
baar. Maar de gedachtenvorming over een progres
sieve volkspartij is doodgebloed. Het lijkt bijna een 
tahoe. Ten onrechte! 

Partijen kijken ook vee! te weinig over de lands
grenzen heen. Terwijl de Ianden van Europa op aile 
terreinen naar elkaar toegroeien, blijven politieke 
partijen nationale bastions. Dat is op zijn zachtst ge
zegd vreemd. Maar zolang nationale politici geen 
drang - maar ook geen dwang - voelen om de de
mocratische politiek binnen de Europese Unie op de 
kaart te zetten, gebeurt er niets. Waarom zijn poli
tieke partijen nog nodig? Niet om de politieke bu
reaucratie in Ieven te houden. Om de politiek han
teerbaar en controleerbaarder te maken en dichter 
bij het publiek te brengen. Een keer per vier jaar 
stemmen is te weinig. 

LEONARD ORNSTEIN 

redacteur van 'Vrij Nederland' en ondermeer (co) auteur 

van 'De Verloren Eifenis - Het slinkend vertrouwen in 

de sociaal-democratie' (1992) 
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POLITIEKE PARTIJEN OP DRIFT 

Op 23 november I999 
hield de nieuwe vvo-voor
zitter Bas Eenhoorn in het 
televisieprogramma Net
werk een pleidooi om poli
tieke partijen te Iaten 
sponsoren door het be
drijfsleven. Het was een 
opmerkelijk en eerlijk in-

Hoe 

onvermijdelijk 
en hoe wenselijk 

is de 

de gevolgen ervan voor po
litieke partijen. Leidt deze 
ontwikkeling onvermijde
lijk tot een campagnepartij 
waarin de !eden geen rol 
van betekenis meer spelen? 
Wat betekent dit voor de 
kwaliteit van de represen
tatieve democratie? 

campagnepartij? 

terview. Zonder blikken of 
blozen stelde hij dat het 
hem vooral ging om het op

PHILIP VAN PRAAG Kenmerken van Nederlandse 

krikken van het budget voor verkiezingscampagnes. 
Volgens hem was een zeer sterke stijging van de 
campagnekosten onvermijdelijk, een moderne pro
fessionele presentatie van een partij als de vvo zou 
op termijn een budget vereisen van 6 a 7 miljoen. 
Ongeveer vier keer zoveel als de vvo in I 998 aan de 
campagne heeft uitgegeven. Van de !eden kan dat 
geld niet komen, van de overheid wenst de vv o het 
niet te ontvangen. 

Eenhoorn was niet de eerste partijbestuurder die 
zich zorgen maakte over het gebrek aan middelen 
OlJ.l professioneel campagne te voeren. Een maand 
eerder had de o 66-penningmeester al geopperd dat 
o 66-kandidaten in de toekomsthun eigen campagne 
dienden te fmancieren, de partij had daar geen geld 
meer voor. De relatief dure o66-campagne van 
I 998 lag de penningmeester van de Democraten 
nog zwaar op de maag. Het was geen toeval dat in de 
Netwerk-uitzending Gerard Schouw, de nieuwe 
o 66-voorzitter, voorzichtig steun uitsprak voor de 
ideeen van zijn vvo-collega. 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat de finan
ciele problem en niet primair voortkomen uit de da
lende ledenaantallen van partijen maar veroorzaakt 
worden door de kosten voor verkiezingscampagnes. 
Partijen zijn zich bewust van het toenemend belang 
van een goede campagne en zijn op zoek naar het be
nodigde geld om hun campagnes te professionalise
ren. 

Ik zal in deze bijdrage allereerst ingaan op de ach
tergronden van deze ontwikkeling, vervolgens op 

campagnes 
Nederlandse campagnes onderscheiden zich van 
oudsher door twee kenmerken: ze behoren tot de 
goedkoopste van de westerse wereld en spelen zich 
grotendeels af via de vrije publiciteit. 

In I 994 gaven de vijf grootste partijen in Neder
land op landelijk niveau gezamenlijk 9,4 miljoen uit 
aan de gelntegreerde campagne voor de gemeente
raadsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezin
gen. In I 998 was dat 9.3 miljoen. De PvdA heeft in 
I998 netalsin I994met 3,3 miljoendemeestkost
bare campagne gevoerd, op ruime afstand gevolgd 
door hetcoA met 2, I miljoen, devvomet I,.) mil
joen, o66 met I ,4 miljoen en GroenLinks met r 

miljoen. Daarnaast gaf de s P 1,6 miljoen uit en de 
kleine christelijke partijen naar schatting een verge
lijkbaar bedrag.' Gezamenlijk hebben de partijen I 2 

rniljoen uitgegeven om ongeveer I 2 miljoen inge
schreven kiezers te bereiken. Een gulden per kiezer 
is in vergelijking met ons omringende Ianden een ge
ring bedrag. In een land als Engeland gaven de drie 
landelijke partijen in I 997 per kiezer vijf maal zoveel 
uitals in Nederland. Zowel Labour als de Conserva
tieven wisten hun campagnebudget tussen 199 2 en 
1997 meer dante verdubbelen. Bij Labour ging het 
tussen 198 3 en 1997 zelfs om een ruime verzesvou
diging. 2 In Duitsland geven de partijen, dankzij een 
royale vergoeding per kiezer door de staat, van 
oudsher veel meer uit aan campagnes dan in veel an
dere Ianden. Het gaat om bedragen per kiezer die 
minstens een vijftienvoud zijn van de uitgaven in Ne
derland. 
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Het gebrek aan fmanciele middelen heeft het ka
rakter van de Nederlandse verkiezingscampagnes in 
sterke mate bepaald. Van oudsher staat het pluri
forme Nederlandse media systeem zeer open voor 
de verschillende partijen, vroeger vooral voor de 
zuilverwante partijen, tegenwoordig vaak voor alle 
grote partijen. De strijd tussen de partijen speelt 
zich bijna volledig afvia de (onbetaalde) vrije publi
citeit, de redactiepagina's van de gedrukte media, en 
de verschillende rubrieken van radio en televisie. De 
laatste decennia treden politici op de televisie ook 
frequent op in talkshows, speiletjes- en andere pro
gramma's met een irifotainment karakter. De rol van 
irifotainment programma's client echter niet over
schat te worden, politici treden nog steeds voorna
melijk op in televisienieuws, informatieve program
ma's en actualiteitenrubrieken. In de campagne van 
I 994 ging het om 70 procent van de tijd dat ze op te
levisie te zien waren.l 

AI deze vormen van vrije publiciteit hebben als 
gemeenschappelijk kenmerk dat ze zich onttrekken 
aan de controle van de campagne-organisatie; vorm 
en inhoud van de berichten worden grotendeels 
door onafhankelijke journalisten bepaald. Door de 
partijen gecontroleerde publiciteit in de vorm van 
betaalde reclame, heeft in de Nederlandse cam
pagne nooit een rol van betekenis gespeeld. Wel 
werd de laatste decennia in enige omvang in de ge
drukte media geadverteerd, vooral de grote 'laat
ste-dag-advertenties' in de dagbladen genoten een 
zekere populariteit. 

Campagnes worden steeds belangrijker 
Politieke partijen hebben de goedkope campagnes 
en de afhankelijkheid van de media de laatste decen
nia soms wel als lastig ervaren, maar nooit als echt 
problematisch. Dat is nu snel aan het veranderen. In 
toenemende mate opereren partijen in een maat
schappelijk krachtenveld dat ze nauwelijks nog kun
nen controleren. In aile westerse Ianden hebben 
partijen te maken met vergelijkbare structurele ont-

wikkelingen die grote politieke en electorale onze
kerheid met zich meebrengen. Partijen voelen zich 
genoodzaakt door deze veranderende omstandighe
den naar middelen te zoeken om de afhankelijkheid 
van de vrije publiciteit te verminderen. 

Het gaat om drie structurele ontwikkelingen. De 
relatie tussen partijen en kiezers is allereerst de laat
ste decennia drastisch veranderd . Het aantal burgers 
dat lange tijd, zo niet een Ieven lang, trouw is aan een 
partij vermindert van jaar op jaar. Het aantal kiezers 
dat aangeeft altijd op dezelfde partij te hebben ge
stemd is de laatste tien jaar gedaald van ongeveer de 
helft van het electoraat tot eenderde. Het aantal kie
zers dat zeer lang twijfelt over de partijkeuze, zon
der dat dat altijd leidt tot verandering van voorkeur, 
ligt eveneens zeer hoog. Ongeveer de helft van de 
kiezers zegt in I 99 8 pas de laatste maand besloten te 
hebben op welke partij men gaat stemmen, zelfs 24 
procent heeft dat pas de laatste dagen besloten. 4 Par
tijen en politici worden door de kiezers steeds meer 
beoordeeld op hun wijze van optreden en op hun 
prestaties. Het dwingt partijen permanent in de 
gaten te houden hoe de kiezers de partij, haar be
langrijkste politici en haar beleid percipieren en 
waarderen. Het zijn ontwikkelingen die zich in tal
loze Ianden voordoen en die het belang van een 
goede en zichtbare verkiezingscampagne overal 
doet toenemen. 

De grote electorale onzekerheid komt in Neder
land tot uiting in de sterk fluctuerende uitslagen van 
de grote partijen. Aile grote partijen hebben de laat
ste 1 2 jaar minstens een keer een kwart van hun ze
telaantal in de Tweede Kamer verloren. In de laatste 
weken van de campagne hebben zich daarbij herhaal
delijk grote verschuivingen in electorale voorkeur 
voorgedaan. 

Een tweede structurele ontwikkeling betreft de 
veranderingen in het medialandschap. Vanuit de op
tiek van de partijen gaat het eigenlijk om twee ont
wikkelingen. Sinds de jaren zestig hebben de par
tijen geen institutionele banden meer met kranten 

I Deze en andere gegevens over de 
campagne van I 998 zijn ontleend aan 
Ph. van Praag en K. Brants (red.) Tussen 
bee/den inhoud, Po/itiek en media in de 
verkiezinaen van 1998. Amsterdam : Het 
Spinhuis , 2ooo . 
2 Labour gafin I997 26 miljoen pond 
uit aan de campagne, in 199 2 ging het 
om I I . 2 miljoen pond, in I 987 om 6.6 
miljoen en in I 98 3 slechts 4 miljoen (in 
prijzen van I 997). De Conservatieven 

gaven in I997 28 .3 miljoen uit, in I992 
I 2.7, in I987 I 3.8 mHjoen pond en in 
1983 6 .6 miljoen pond (prijzen van 
I997). De Liberaal Democraten gaven 
2. 1 mHjoen pond uit, nauwelijks meer 
dan in I 99 2 maar aanzienlijk minder 
dan in 1983 toen ze 3·5" miljoen 
uitgaven (in prijzen van I997) (Norris, 
P. , J. Curtis, D. Sanders, M. Scammt;J, 
H. Semetko, On Messaae: CommunicatinB 
the Campaian. London: Sage, I 999 : 39). 

3 K. Brants, Edger Cabri & Peter 
Neijens, 'Hoe informatief en hoe leuk? 
Infotainment in de campagne', in: Ph. 
van Praag en K. Brants (red .) a.w. 
4 H. van der Kolk 'Aarzelende, 
zwevende en wisselende kiezers ' J. 
Thomassen, K. Aarts en H. van der 
Kolk (red.) Po/itieke veranderinaen in 
Nederland 1971 - 1998; Kiezers en de 
sma/Je maraes van de politiek, Den Haag, 
Sdu, 2ooo : 97. 
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en omroepen. Media volgen de politiek thans op 
basis van professionele criteria. Partijpolitieke voor
keur speelt daarbij geen rol, hoogstens geeft een in
dividuele journalist of columnist daar uiting aan. 
Media en individuele journalisten hebben thans veel 
meer de neiging hun onafhankelijkheid te accentu
eren door het kiezen van een kritische invalshoek. 

Minstens zo belangrijk voor politieke partijen is 
de toenemende fragmentatie van het media-aanbod, 
met name tot uiting komend in de sneile groei van 
het aantal Nederlandstalige televisiezenders. Dit 
heeft de concurrentie om de aandacht van de kijker 
en de lezer sterk doen toenemen. De mediamarkt, 
die zeer lang de kenmerken had van een aanbieders
markt, gedomineerd door de producenten, heeft 
plaats gemaakt voor een vragersmarkt. De media
consumenten nemen een zeer sterke positie in op 
deze markt. 5 Voor de politiek betekent de toename 
van het aantal media meer mogelijkheden tot vrije 
publiciteit, maar tevens dat het bereik van de afzon
derlijke media sterk is afgenomen. De toegenomen 
concurrentie bei'nvloedt ook het redactionele be
leid. Zo wordt de mogelijkheid om aandacht te be
steden aan de politiek en aan politici in toenemende 
mate beoordeeld vanuit het perspectief van de con
sument: kan het zijn of haar aandacht vasthouden? 
Journalisten zien het niet Ianger als hun taak het pu
bliek dagelijks te informeren over de belangrijkste 
gebeurtenissen van de campagne. Media willen een 
actieve rol spelen in de campagne, indien mogelijk 
de campagne meebepalen. De inhoudelijke nieuws
waarde van een onderwerp staat daarbij lang niet al
tijd centraal. Deze ontwikkelingen, die zich ook 
voordoen bij het Nos-journaal en bij de kwaliteits
kranten, wordt wel aangeduid als het dominant wor
den van de media logic ten koste van de oude party 
logic, waarbij de partijen campagne voerden en de 
media daarvan trouw dagelijks verslag deden. 

In de derde plaats is het karakter van de grote par
tijen zelf drastisch veranderd. Het gaat niet Ianger 
om de traditionele massapartijen die in het kader 
van de verkiezingen tienduizenden mensen konden 
mobiliseren om bijvoorbeeld huis-aan-huis folders 
uit te del en. Het aantal mensen dat tijdens de verkie
zingen inzetbaar is, is drastisch terug gelopen. Dit 
heeft er onder andere toe bijgedragen dat het aantal 

5 J. van Cuilenburg ' Het N ederlandse 
mediabestel: verscheidenheid tussen 
kartel en concurrentie' in: J. van 
Cuilenburg, P. Neijens en 0. Scholten 
(red.) Media in overvloed (boeknummer 

door de Nederlandse partijen verspreide folders en 
pamfletten de laatste twintigjaar sterk is gedaald. In 
1981 ging het bij PvdA, vvo en CDA nog om re
spectievelijk 15 miljoen, 5 rniljoen en 4·4 miljoen 
stuks drukwerk6

; in de laatste campagne ging het bij 
deze drie partijen nog slechts om ongeveer 2 rnil 
joen stuks per partij. 

De teruggelopen inzet en betrokkenheid van de 
partijleden bij de campagne komt in Nederland ook 
tot uiting in het verdwijnen van het traditionele 
raamaffiche. Tot in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw was het voor veelleden een vanzelfsprekende 
zaak een verkiezingsaffiche op te hangen. Ondanks 
de afwezigheid van buitenreclame was de campagne 
daardoor toch in enige mate zichtbaar in het straat
beeld. 

Deze veranderingen zijn indicatief voor de sterk 
teruggelopen bijdrage van de lokale afdelingen aan 
de campagnes en voor de veranderende betrokken
heid van de !eden bij de partij. Zelfs indien de par
tijen aileen met deze ontwikkeling te maken zouden 
hebben zouden ze al gedwongen zijn om op een ge
heel andere wijze campagne te voeren dan twintig 
jaar geleden. Het gaat hier overigens om een ont
wikkeling die vooral kenmerkend is voor de tradi
tionele Europese massapartijen. In de vs kost het de 
individuele kandidaten vaak weinig moeite om een 
vrijwilligersorganisatie op te zetten . Vee) studenten 
wiilen in hun studietijd minstens een keer deelne
men aan een verkiezingscampagne. 

Deze drie structurele ontwikkelingen creeren 
een grote mate van politieke en electorale onzeker
heid voor aile politieke partijen. De druk om aile be
schikbare (nieuwe) middelen aan te wenden om de 
campagne zo succesvol mogelijk te Iaten verlopen, 
wordt steeds groter. Het feit dat somrnige middelen 
veel geld kosten zijn daarbij een vervelende maar 
niet onoverkomelijke bijkomstigheid. De investe
ringen in geld en menskracht worden door partijen 
vanuit een oogpunt van risico minimalisering als 
noodzakelijk gezien. Nederlandse partijen vormen 
daar geen uitzondering op. 

Nieuwe campagnemiddelen en mogelijkheden 
Op hoofdlijnen doen deze structurele ontwikkelin
gen zich in aile welvarende democratische Ianden 

bij Mens & Maatschappij 1999), p. 2 1. 
6 K. Brants, W. Kok & Ph. van Praag, 
De strijd om de kiezersaunst, 
verkiezinascampaanes in Nederland. 
Amsterdam: Kobra, 1982. 
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voor. Het antwoord van de politieke partijen op deze 

veranderende omstandigheden vertoont een aantal 
duidelijke overeenkomsten. Globaal kan een vijftal 
structurele vernieuwingen worden onderscheiden 
in de wijze waarop partijen campagne voeren. 

Het tempo waarin vernieuwingen worden door
gevoerd verschilt echter van partij tot partij en van 
land tot land. In Nederland speelt de PvdA een op
vallende rol. Terwijl de Engelse Labour Party en de 
Duitse SPD tot midden jaren negentig zeer terug
houdend waren in het doorvoeren van vernieuwin
gen in hun campagneorganisatie en campagnestrate

zelfde ontwikkeling op gang. Veel mensen met cam

pagne ervaring uit de partijen vestigen zich na ver
loop van tijd zelfstandig of treden in dienst bij een 
consultancy bureau om vervolgens tijdens de cam
pagne weer tijdelijk voor de partij te werken. Dit 
contrasteert sterk met het recente verleden to en na
genoeg aile campagne taken door de vaste staf van 
het partijbureau werden verricht. 

In de PvdA is deze ontwikkeling in 1989 begon
nen . In dat jaar werd voor het eerst duidelijk dat het 
zwaartepunt in de campagneorganisatie in deze par
tij naar de fractie begon te verschuiven. De Polca 

gie en vaak achterliepen op 
hun conservatieve concur
renten, nam in Nederland 
de PvdA vaak het voor
touw. Dat was begin jaren 
zestig het geval toen de 
PvdA als eerste partij op 

De strategische beslissing van de PvdA 

om alle kaarten te zetten op de 

voortzetting van paars was gebaseerd 

op eigen kiezersonderzoek . 

(politieke campagne com
missie) was kleiner dan in 
de periode Den Uyl, de 
campagneleider was voor 
het eerst niet het hoofd 
voorlichting van het partij
bureau maar de fractie

ruime schaal electoraal onderzoek liet uitvoeren . 
Oat was in 1977 het geval toen de PvdA voor het eer
ste een zittende minister-president centraal stelde in 
haar campagne (Kies Den Uyl, kies de minister president) 

en dat was in 1994 opnieuw het geval toen de PvdA 
haar campagneorganisatie professionaliseerde en 
haar budget verdrievoudigde. 7 

In de eerste plaats gaat het om een centralisering 
van de campagne, waarbij het zwaartepunt steeds 
meer komt te liggen bij de partijleider / lijsttrekker 
en het kleine team van deskundigen dat hij om zich 
heen verzamelt. De invloed en de rol van de partij 
(als ledenorganisatie) op de campagne neemt gelei
delijk af. Dit komt vooral tot uiting in de marginali
sering van de rol van het partijbestuur. Hoofdlijnen 
van de electorale en politieke strategie worden niet 
Ianger besproken, laat staan vast gesteld, in het par
tijbestuur. De rol van de war room in de moderne 
campagne is symbolisch voor deze ontwikkeling. In 
dit centrale commando- en coordinatiecentrum 
spelen de naaste medewerkers van de partijleider 
een centrale rol. Bij de tendens tot centralisering be
hoort ook het verschijnsel dat steeds vaker verschil
lende specialisten ifundraisers, pollsters, tekstschrij 
vers, voorlichters/ spindoctors, organisatoren van 
campagne evenementen e.d.) voor de duur van de 
campagne worden ingehuurd. In de v sis de campaian 

business een zeer bloeiende bedrijfstak met tiendui
zenden werknemers. In Europa komt langzaam de-

7 K. Brants en Ph. van Praag (red .) 
Verkoop van de Politiek, de 

voorlichter. Alhoewel partijvoorzitter Rottenberg 
in 1994 wel een duidelijk stempel drukte op de cam
pagne organisatie en op de aan te trekken professio
nals, was de rol van het partijbestuur en het partij
bureau uiterst beperkt. In 1998 zette de tendens 
zich voort en bestond het kleine campagne team, be
halve uit partijvoorzitter (en kamerlid) Adelmund 
en vice voorzitter Wiersma, uit vertrouwelingen 
van Kok, waaronder enkele campagne professionals . 

In het verleden was er vaak sprake van oplopende 
spanningen tussen de partij als ledenorganisatie, met 
het partijbestuur aan het hoofd, en de parlementaire 
fractie in Den Haag. Het schrijven van het verkie
zingsprogramma en het opstellen van de kandida
tenlijsten waren voor het partijkader een uitgelezen 
moment om te Iaten zien hoe zij over de ten einde lo
pende parlementaire zittingsperiode dachten . In de 
traditionele massapartijen als PvdA en CDA was dan 
ook een zekere spanning ingebouwd tussen het par
tijbestuur, verantwoordelijk voor het schrijven van 
het verkiezingsprogramma en de opzet en uitvoer 
van de campagne, en de lijsttrekker, gesteund door 
de fractie (en eventueel de ministers). Van deze 
spanning is steeds minder te merken. 

In de tweede plaats wordt de rol van het electoraal 
onderzoek bij het opzetten van de campagne steeds 
belangrijker. In het verleden was onderzoek er 
vooral op gericht na te gaan hoe de centrale ideeen 
van het verkiezingsprogramma en het imago van de 

verkiezinascampaane van 1994. 
Amsterdam: Het Spinhuis: 246- 256. 
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lijsttrekker het best onder de aandacht van de kiezer 
gebracht konden worden. Thans gaat het vee! meer 
om het in een vroegtijdig stadium doen van onder
zoek naar opvattingen en attitudes van relevante 
groepen kiezers om vervolgens, rekening houdend 
met de uitkomsten van het onderzoek, de leidende 
ideeen, het centrale concept van de campagne en de 
campagnestrategie vast te stellen. Aanpassing van 
het imago van de lijsttrekker, binnen bepaalde gren
zen, behoort daarbij ook tot de mogelijkheden. Een 
ontwikkeling die in marketing termen vaak wordt 
omschreven als een verschuiving van productorien
tatie naar een consumentenorientatie (of kiezers
orientatie), waarbij de behoefte van de consument 
centraal staat. 8 Bij deze ontwikkeling hoort ook dat 
naast grootschalig survey onderzoek (kwantitatief 
onderzoek) vee! gebruik wordt gemaakt van focus 
groepen, waarbij een kleine groep van acht tot tien 
burgers onder Ieiding van een gespreksleider uitge
breid discussieert over beleidsonderwerpen, par
tijen en politici . 

In Nederland blijkt het toenemend belang van 
onderzoek op twee manieren. In de eerste plaats 
gaan steeds meer partijen over tot het uitgeven van 
meer geld aan electoraal onderzoek. In de tweede 
plaats verschuift het onderzoek naar de voorberei
dende fasen van de campagne en worden strategi
sche keuzen meer dan in het verleden op onderzoek 
gebaseerd. Ook op dit terrein loopt de PvdA 
voorop. In I 994 gaf de partij 4oo.ooo gulden uit aan 
onderzoek, aanzienlijk meer dan in I989 (45 .ooo) 

en .1 986 (9o. ooo ),. Minstens zo belangrijk was het 
feit dat de PvdA in I 994 voor het eerst een gekwali
ficeerde onderzoeker aantrok. Het voordeel is dat 
een partij daardoor voor het opzetten van het onder
zoek en het analyseren van de databestanden niet 
Ianger afhankelijk is van onderzoeksbureaus. In I 99 8 

week het beleid van de PvdA op dit punt niet af van 
I 994, er werd een vergelijkbaar bedrag aan onder
zoek uitgegeven. Ook buiten campagnetijd la~t de 
PvdA thans periodiek onderzoek verrichten.9 

Het meest duidelijk voorbeeld van de invloed die 
onderzoek begint uit te oefenen op de opzet en in-

houd van de campagne komt eveneens uit de PvdA
campagne van I 9 9 8. De PvdA ging in het najaar van 
I 997 over tot het invullen en het uittesten van het 
centrale campagneconcept. Een campagne die voor
namelijk gebaseerd zou worden op traditionele soci
aal-democratische onderwerpen bleek weinig wer
vingskracht te hebben, een campagne die deze on
derwerpen zou combineren met rechtse issues deed 
het daarentegen heel goed onder de kiezers. Terwijl 
afdelingen en partijcommissies zich nog bogen over 
het concept-verkiezingsprogramma, dat pas op het 
congres in januari I 99 8 zou worden vastgesteld, had 
de campagneleiding a! gekozen voor 'sterk en soci
aal' als campagneboodschap en besloten de PvdA te 
immuniseren voor rechtse thema's als 'de groeiende 
criminaliteit'. 10 

De strategische beslissing van de PvdA om alle 
kaarten te zetten op de voortzetting van paars was 
eveneens gebaseerd op onderzoek. Het openhouden 
van de mogelijkheid om een coalitie aan te gaan met 
het CDA werd niet gewaardeerd door de kiezers. De 
christen-democraten besloten op hun beurt in een 
vroeg stadium ethische kwesties buiten de cam
pagne te houden omdat uit onderzoek bleek dat daar 
geen nieuwe kiezers mee te werven waren. 

De campagneteams van PvdA en CDA wachtten 
niet op het verkiezingscongres om de hoofdlijnen 
van hun camp<~gne vast te stellen. Ook GroenLinks
campagneleider Lagendijk was bang dat het pro
gramcongres van zijn partij besluiten zou nemen die 
op gespannen voet zouden staan met de a! lang uit
gestippelde campagnestrategie. 1 1 Vanuit de optiek 
van campagnemakers is dat begrijpelijk. Men kan 
niet wachten met het uitdenken en opzetten van de 
campagne tot de besluiten van het verkiezingscon
gres vaststaan. Het congres is in hun ogen niet meer 
dan een event in het campagnedraaiboek en heeft als 
belangrijkste functie positieve publiciteit voor partij 
en lijsttrekker te genereren. 

De derde ontwikkeling is het groeiend belang van 
politieke spotjes, politieke reclame op televisie, tot 
nu toe vooral bekend uit de Verenigde Staten. Poli
tieke partijen kregen tot recentelijk in de meeste 

8 B. Newman, The marketinB '![the 
president; Political marketinB as campaian 
strateBY. London: Sage, 1994. 

DocumentatieCentrum Nederlandse Politieke 
Partijen. Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, 1999: 9t; -119 . 

en Iiformatiemanaaement. Haarlem: 
Vrieseborgh, 1999: 147-160. 
1 1 J. Lagendijk & T. van der Lee 

9 Zie voor een uitgebreid overzi_cht van 
het recente electoraal onderzoek van de 
andere partijen: Ph. van Praag & S. 
Penseel, 'Wat wil de kiezer? Politieke 
marketing in de verkiezingscampagne 
van 1998' ln:jaarboek 1998 

1 o H. Anker, 'Sterk en sociaal. Ont
wikkeling van de PvdA-boodschap in de 
campagne van 1998' in: A. E. Bronner 
et al. (red .) Recente ontwikkelinaen in het 
marktonderzoek. Jaarboek 1999 van de 
Nederlandse VereniainB voor Marktonderzoek 

( 1 998), 'De doorbraak van een eeuwige 
belofte' in: P. Kramer, T. van der Maas 
& L.Ornstein (red.) Stemmen in 
Stromenland, de verkiezinaen van 1998 
nader bekeken. Den Haag: Sdu Uitgevers, 
1998:46. 
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West-Europese Ianden op bescheiden schaal televi
siezendtijd toegewezen bij de publieke omroepen. 
De mogelijkheid voor partijen om in Europese ian
den reclame zendtijd te kopen bij diverse televisie
zenders neemt de laatste jaren echter toe, vooral als 
gevolg van de komst van commerciele televisie in 
vee! Ianden. 1 2 

In de Nederlandse campagne van 1994 werden 
voor het eerst op enige schaal, door onder andere de 
PvdA, bij lokale zenders televisiespotjes uitgezon
den. In 1998 deed zich een nieuwe ontwikkeling 
voor op dit terrein. Eerst liet het sinds 1995 uitzen
dende SBS weten dat men politieke reclames niet 
zou weigeren. In januari 1998, op het moment dat 
de meeste campagnes al vast stonden en de budget
ten waren verdeeld, reageerde de s T E R positief op 
een verzoek van de s P om reclamezendtijd te verko
pen. Aileen D 66 en de s P hebben uiteindelijk bij de 
publieke omroep televisiespotjes uitgezonden. De 
PvdA beperkte zich tot radiospotjes in de laatste 
dagen van de reclame. 

De koerswijziging van de STER betekent dat de 
mogelijkheden om in Nederland een intensieve cam
pagne via de betaalde publiciteit te voeren aanzienlijk 
vergroot zijn. Het is met name deze ontwikkeling die 
de campagne budgetten onder enorme druk zet. Te
levisiereclame is de belangrijkste kostenopdrijvende 
factor in veellanden. In de vs gaat 70 tot So procent 
van de campagnegelden op aan productie- en uit
zendkosten van televisiereclame. De huidige cam
pagnebudgetten van de Nederlandse partijen staan 
een intensieve televisiecampagne niet toe. 

In de vierde plaats proberen politieke partijen met 
behulp van de nieuwe informatie- en communicatie
technologie zonder tussenkomst van onafhankelijke 
journalisten grote groepen kiezers te bereiken. Het 
gaat daarbij met name om de mogelijkheden die het 
internet biedt voor het voeren van verkiezingscam
pagnes. Alhoewel sommigen zeer hoge verwachtin
gen hebben van de mogelijkheden om via internet 
campagne te voeren, is het op dit moment niet goed 
in te schatten wat op termijn de gevolgen zullen zijn. 
Het werven van campagnemiddelen,jundraisinB, via 
internet lijkt in de vs perspectief te bieden, de repu
blikeinse presidentskandidaat McCain heeft er een 
zeker succes mee gehad. Direct mail via het web zou 

12 L. Kaid & C. Holtz-Bacha (eds.), 
Political advertisina in western Democracies; 
Parties and Candidates on Television. 
London: Sage, 199.1"· 
1 3 Voerman, G. 'Elektronisch folde-

een andere veelbelovende mogelijkheid kunnen 
zijn . Een cruciale vraag blijft echter in hoeverre 
groepen kiezers die weinig in de campagne zijn gein
teresseerd, bereikt kunnen worden via het web. 
Duidelijk is wel dat goede interactieve sites erg ar
beidsintensief en duur zijn. Ze vergen permanente 
bijwerking en vernieuwing, een maal per dag is het 
absolute minimum. 

Aile Nederlandse politieke partijen hebben in 
199 8 gebruik gemaakt van deze nieuwe vorm van 
gecontroleerde publiciteit. In de praktijk bleken de 
eigen campagne websites veelal niet meer dan digi
tale folders en werden de interactieve mogelijkhe
den slechts mondjesmaat gebruikt. 1 3 

In de vijfde plaats dwingt de afhankelijkheid van 
de media partijen meer dan in het verleden na te 
denken over hun publicitaire strategie, zich te ver
diepen in de werkwijze van de journalistiek en te 
zoeken naar manieren om deze afhankelijkheid te 
verminderen. Centrale doe! is en blijft om op een zo 
gunstig mogelijke wijze in de vrij e publiciteit te 
komen. Tot de meer recente ontwikkelingen be
hoort de opkomst van de spindoctor, een lid van het 
campagneteam, buiten campagnetijd soms de 'par
tijvoorlichter', die als masseur van de media inten
sief contact onderhoudt met journalisten om inter
pretaties van belangrijke gebeurtenissen te bein
vloeden en daarmee het 'frame' waarin de journalis
ten over een voorval, een issue of een politicus 
schrijven. '4 Kenmerkend voor een spindoctor is dat 
hij zich volledig identificeert met de partij of de po
liticus, en vee!, zo niet aile middelen zal gebruiken 
om de berichtgeving zo gunstig mogelijk te maken. 
Een ander essentieel onderdeel van de strategie van 
het newsmana9ement is het zeer bewust kiezen van de 
media waar gebruik van wordt gemaakt. Soms rich
ten partijen zich op zowel de landelijke als de lokale 
en regionale media, vaak wordt bewust gekozen 
voor de niet-nationale media (by pass strateBJ). 

Het permanent 'monitoren' van de media is een 
andere belangrijke vernieuwing in de media strate
gie. Door de toegenomen snelheid en dynamiek van 
de campagne dienen partijen vaak zeer snel te reage
ren op nieuwe ontwikkelingen. De centrale war room 
client mede om hier inhoud aan te geven en om de re
acties te coordineren. 

ren: de digitale campagne' in: Ph. van 
Praag en K. Brants (red.), 2ooo, a.w. 
14 N. Jones, Soundbites and spin doctors. 
How politicians manipulate the media and 
vice versa. London: Cassel, 199.1". 
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De PvdA was in I 994 de eerste partij die opti
maal gebruik probeerde te maken van de vrije publi
citeit van de lokale en regionale televisiezenders, 
daartoe gelnspireerd door de Clinton campagne van 
I 99 2. Het doe! was daarbij de afhankelijkheid te ver
minderen van de Haagse journalistiek en groepen te 
bereiken die via de landelijke kanalen minder goed 
te bereiken zijn. 

In de campagnes van I 994 en 1998 zag men 
zowel aan de kant van de PvdA als aan de kant van het 
CDA activiteiten die men als spindoctoring zou kun
nen aanmerken. In I 994 gebeurde dit vrij openlijk, 
in I 998 bleven de spindoctor activiteiten meer op de 
achtergrond. 

Deze ontwikkelingen in het voeren van campag
nes kunnen in verschillende termen worden om
schreven. Farrell en Webb onderscheiden drie fasen 
in de ontwikkeling van campagnes. De traditionele 
campagne werd in vrij korte tijd op het partijbureau 
voorbereid en sterk gedecentraliseerd uitgevoerd 
door vrijwilligers. Campagnemiddelen waren voor
al de partijpers, affiches, folders en publieke mani
festaties. Het gaat om een vorm van campagne
voeren die ook wei wordt aangeduid als 'arbeids
intensief' (Butler & Ranney). De tweede fase, soms 
aangeduid als de moderne campagne, werd bepaald 
door de opkomst van de televisie als belangrijk cam
pagnemiddel. Dit impliceerde een langere voorbe
reidingstijd, centralisering van de campagne, pro
fessionalisering van de partijbureaucratie, de intro
ductie van electoraal onderzoek en meer aandacht 
voor presentatie en beeldvorming. De derde fase, 
die zich nu ontwikkelt in vee! Ianden, wordt geken
merkt door de opkomst van de informatie en com
municatie technologie, de tendens om permanent 
campagne te voeren, een centrale rol voor cam
pagne professionals, een sterkere doelgroepbenade
ring en het oprukken van het marketing denken 
(kiezersorientatie). Deze derde fase wordt ook aan
geduid als postmodern (Norris et al.) of als kapitaal
intensief. 1 s 

Is de campagnepartij onvermijdelijk? 
Professionalisering van de campagnevoering is een 
onvermijdelijke aanpassing van partijen aan de ver-

anderende maatschappelijke omstandigheden met 
als doe! de electorale risico's te minimaliseren. Deze 
ontwikkelingen hebben vergaande consequenties 
voor het karakter van politieke partijen, vooral poli
tieke partijen die voortkomen uit de traditionele 
massapartij hebben te maken met de gevolgen hier
van. Een politieke partij bestaat feitelijk uit drie 
delen (instituties): 

- de parlementaire fractie, met het ondersteu
nende apparaat, gekozen door de kiezers op basis 
van een door de led en/ congres vastgestelde kan
didatenlijst, 
- de partij als ledenorganisatie, opgebouwd op 
basis van het territoriale organisatieprincipe, 
met als hoogste orgaan het partijcongres en een 
partijbestuur (en dagelijks bestuur) dat verant
woordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, 
- het partijbureau, formeel onderdeel van de 
partij als ledenorganisatie, ondergeschikt aan het 
partijbestuur, maar in het politieke proces bin
nen de partij vaak een zelfstandige machtsfactor. 

De verhouding tussen deze drie delen, het interne 
politieke proces en de machtsbasis van politici en 
groepen is sterk veranderd door de veranderde posi
tie van partijen in de samenleving. 16 In de traditio
nele massapartijen bestond van oudsher een inge
bouwde spanning tussen de parlementaire partij en 
de ledenorgani;atie onder Ieiding van het partijbe
stuur. De fractie was gekozen door de kiezers maar 
wei op basis van een door de partij opgesteld pro
gramma. Betrokkenheid en argwaan bij !eden en 
partijbestuur over de wijze waarop in de dagelijkse 
politiek met het programma werd omgegaan is dan 
ook een oud verschijnsel. Zeker in de jaren zeventig, 
maar ook in de jaren vijftig en zestig ontleende het 
partijbestuur in de PvdA zijn macht tegenover de 
fractie aan het mandaat van de !eden. Instituties als 
de partijraad en het congres waren de arena's waar 
het kader kon duidelijk maken wat men van het be
leid van de partij vond en wat de wensen en ver
wachtingen voor de komende jaren waren. Het par
tijbestuur had het er vaak moeilijk mee maar dit gaf 
haar tevens een sterke positie tegenover de gekozen 
Haagse politici. In de botsing tussen het mandaat van 

1 s zie: D.M. Farrell & P. Webb, 
'Political Parties as campaign 
organiations' in: R. Dalton, M.P. 
Wattenberg ( eds.) Parties without 
Partisans. Oxford University Press, 
2ooo (in druk); D. Butler & A. Ranney 

( eds.) Electioneerina; A comparative study 
'![continuity and chana•· Oxford: 

proces in partijen als de A R P en de K v P 

was niet fundamenteel afwijkend. De 
ontwikkelingen in het CDA van de 
laatste decennia zijn op een groot aantal 
punten vergelijkbaar met de 
ontwikkelingen in de PvdA. 

Clarendon Press, 1992; Norris, P. et 
al., a.w. (zie noot 2). 
1 6 Het gaat in deze beschouwing 
vooral over de PvdA, maar het interne 
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de !eden (partijbestuur) en het mandaat van de kie

zers (fractie) stond de uitslag vee! a! niet op voorhand 
vast. 

De ledenorganisatie is de laatste tien jaar duide
lijk verzwakt. Enerzijds is dit het gevolg van een ver
minderde inzet van de !eden, anderzijds van veran
deringen die in de partijorganisatie zijn aange
bracht. Zo heeft de PvdA begin jaren negentig de 
partijraad afgeschaft. Het congres, het hoogste or
gaan in de partij, komt sindsdien wei wat vaker bij

groeien . De roemruchte conflicten tussen PvdA
partijbestuur en fractie (en ministers) in de jaren ze
ventig en tachtig zijn verdwenen. Dat behoeft niet 
betreurd te worden, deze conflicten waren soms 
vruchtbaar maar werkten ook vaak verlammend. 
Een volstrekt spanningsloze situatie roept echter an
dere vragen en problemen op. 

De discussie over de toekomst van politieke par
tijen client zich dan ook toe te spitsen op de partij als 
vereniging van !eden. Het voortbestaan van de par

een, maar veelal zo kort dat 
het nauwelijks nog een 
machtsfactor is in de partij. 
Het gevolg van deze for
mele veranderingen is dat 
er geen instituties meer zijn 
waar actieve !eden elkaar 
regelmatig treffen, menin
gen uitwisselen en eventu-

Veel politici zijn ervan overtuiad dat 

interne discussies en botsinB van 

meninaen door de kiezers niet worden 

aewaardeerd. Dat is maar zeer 

lementaire partij staat niet 
ter discussie . Het dalende 
ledenaantal, het weinig flo
rissante afdelingsleven in 
vee! partijen kan lastig zijn 
voor de parlementaire 
fractie, dwingt de fractie
leden om op andere manie-de vraaa. 

eel afspraken maken over gezamenlijke stand pun ten 
ofmoties. 

De geschetste veranderingen impliceren een 
duidelijke machtsverschuiving ten gunste van de 
parlementaire fractie. Strategische politieke beslis
singen, niet aileen in campagnetijd, worden in toe
nemende mate genom en in een kleine kring rond de 
partijleider. In zoverre dat vroeger ook gebeurde, 
leidde dat onherroepelijk tot een pittige discussie in 
het partijbestuur. De praktijk dat de politieke Ieiding 
met grote regelmaat verantwoording aflegde aan het 
partijbestuur (en partijraad), lange tijd een niet vrij
blijvend ritueel, impliceerde dat rekening moest 
worden gehouden met de opvattingen van kader en 
!eden. 

Tegenover de sterk verzwakte positie van partij 
bestuur en congres staat in de dagelijkse politieke 
praktijk de versterkte positie van de fractie en de mi
nisters. Deze, al dan niet gekozen, politici kunnen 
zich beroepen op hun dossierkennis, hun contacten 
in hetland met burgers en organisaties en niet in de 
laatste plaats op de resultaten van opinie onder
zoek. I 7 Een partijbestuur zonder machtsbasis kan 
weinig tegenwicht bieden aan de parlementaire par
tij en zal confrontaties zoveel mogelijk vermijden. 
Het gevolg is dat de parlementaire partij, de partij
organisatie en het partijbestuur naar elkaar toe 

ren met de kiezers en !eden 
te communiceren maar tast hun bestaansvoorwaar
den niet aan . 

De essentiele vraag is of er nog een toekomst is 
voor de ledenorganisatie of dat de komst van een 
campagnepartij, een permanente campagneorgani
satie gericht op stemmenmaximalisatie, onvermij
delijk is. In een dergelijke partij spelen de !eden geen 
politieke rol van betekenis meer en zijn eigenlijk niet 
meer dan donateurs. Een andere vraag is of deze ont
wikkeling wenselijk is. Wat zijn de gevolgen van de 
opkomst van een campagnepartij voor het functio 
neren van de vertegenwoordigende democratie? Als 
men de ontwikkeling van een campagnepartij on
wenselijk acht, is de vraag of het mogelijk is ener
zijds op professionele wijze campagne te voeren en 
anderzijds de ledenorganisatie toch serieus te blijven 
nemen. 

Toeschouwersdemocratie 
De veranderingen in politieke partijen zijn geen ge
isoleerd verschijnsel, maar veeleer de weerslag van 
diepgaande maatschappelijke veranderingen. Val
gens Manin is er sprake van een nieuwe fase in de ont
wikkeling van de vertegenwoordigende democratie . 
Na de negentiende eeuwse (liberale) parlementaire 
democratie, de partijdemocratie die zijn hoogtij 
kende in de 2o-ste eeuw, staan we nu aan het begin 

I7. De door R. Katz en P. Mair 
('Changing Models of Party 
Organization and Party Democracy' in 
Parr,y Politics, vol I. Nr. I pp. t; -28. 

I 99>) geanalyseerde ontwikkeling van 
traditionele massapartij naar de sterk 
met het staatsapparaat verweven 
kartelpartij loopt grotendeels parallel 

aan de professionalisering van de 
campagnes en heeft dezelfde implicaties 
voor de partij als ledenorganisatie. 
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van de 'audience democracy', door De Be us recente
lijk aangeduid als 'toeschouwersdemocratie'. 18 

Sterk bei:nvloed door de opvattingen van Sebum
peter ziet Manin een viertal kenmerken als wezen
lijk voor een vertegenwoordigende democratie. 
Niet aileen de aanwijzing van regeerders door mid
del van vrije verkiezingen is belangrijk, ook een ze
kere onafhankelijkheid van de gekozenen van de 
wensen van het electoraat is wezenlijk, terwijl de 
burgers de mogelijkheid en de vrijheid dienen te 
hebben zich een mening te vormen over het beleid. 
Manin onderscheidt zich van Schumpeter door ook 
het belang van een openbare discussie, voorafgaande 
aan de besluitvorming, als vierde kenmerk sterk te 
benadrukken (trial of discussion). In de negentiende 
eeuwse democratie vond die discussie plaats in het 
parlement, waar individuele vertegenwoordigers 
zonder last en ruggespraak met elkaar discussieer
den en tot besluiten kwamen. In de partijdemocratie 
verplaatste de discussie zich naar de interne partij 
gremia en naar het publieke debat tussen de partijen. 
Discussie en debat bleven echter essentieel in de be
sluitvorming. 

Een van de belangrijkste kenmerken van de toe
schouwersdemocratie is de transformatie van poli
tieke partijen tot instrument in handen van de poli
tieke Ieider van de partij. Personalisering is een 
wezenlijk kenmerk van deze nieuwe vorm van de
mocratie, vertrouwen en uitstraling van politici zijn 
belangrijke electorale troeven geworden. Verkie
zingsprogramma's zijn vee! minder belangrijk ge
worden. Kiezers blijken vooral retrospectief te 
stemmen op basis van de recente (beleids-)dad en 
van politici. Het electoraat gedraagt zich in toene
mende mate als het publiek in een (politieke) 
schouwburg dat na afloop van de voorstelling een 
oordeel geeft over het stuk en de toneelspelers. De 
rol van het partijkader wordt in de organisatie lang
zaam overgenomen door media experts. Manin ziet 
de veranderingen van de laatste decennia in de eer
ste plaats als 'the rise of a new elite and the decline of 
another' (p. 2 3 2). 

Een tweede belangrijk kenmerk is de toegeno-

men autonomie van de gekozenen. Juist omdat 
imago en programma vaag zijn, hebben de afgevaar
digden, eenmaal gekozen, een grote autonomie ten 
opzichte van de achterban. De vrijheid om het eigen 
imago bij te stellen is ook veel groter dan in het re
cente verleden. 

Als derde kenmerk wijst Manin op het verdwij 
nen van de politieke bindingen van de belangrijkste 
massamedia. Professionele criteria domineren thans 
de journalistieke praktijk. Dit heeft tot gevolg dat de 
berichtgeving over politieke onderwerpen veel ho
mogener is dan in het verleden. Deze constatering 
wordt voor Nederland ondersteund door onder
zoek naar de campagneberichtgeving in 1994 en 
1998.19 

Het vierde kenmerk van de toeschouwersdemo
cratie is het publieke debat in de massamedia. De 
aanwezigheid van een hoog opgeleid electoraat prik
kelt politici om de discussie met burgers te zoeken. 

De visie van Manin op de audience democracy sluit 
nauw aan bij de hierboven uiteen gezette professio
nalisering van verkiezingscampagnes. De komst van 
de campagnepartij lijkt een onvermijdelijk ver
schijnsel en markeert slechts een nieuwe fase in de 
vertegenwoordigende democratie . De partij als le
denorganisatie zallangzaam wegkwijnen. Manin ziet 
de ontwikkeling niet als een verdieping van de ver
tegenwoordigende democratie, maar als logische 
vervolgfase in de ontwikkeling van de democratie. 
Toch kunnen er wei enige kanttekeningen gezet 
worden bij zijn visie, zowel vanuit empirisch per
spectief als vanuit een meer normatiefkader. 

De eerste empirische vraag is of Manin wei een 
adequaat beeld schetst. Het toenemende toeschou
wersgedrag van het electoraat valt moeilijk te ont
kennen. Met voorbijgaan van de mogelijke detail
kritiek is het echter vooral opvallend dat hij een be
langrijke afwijkende trend niet onderkent. Het snel 
stijgende opleidingsniveau van de burgers, door 
Inglehart jaren geleden al aangeduid als een proces 
van cognitieve mobilisatie, leidt in vee! Ianden tot 
een groeiende groep mondige burgers die niet Ian
ger bereid zijn sommige ingrijpende besluiten van 

1 8 B. Manin, The principles rf represen
tative Government, Cambridge, Cam
bridge University Press; J. de Beus, 
"Rottenbergrede' , Ofwel de rommelige 
redding van de Partij van de Arbeid' in: 
D. Pels & H. te Velde (red.) Politieke stijl; 
over presentatie en optreden in de politiek. 
Amsterdam: Het Spinhuis, 2ooo. 

1 9 Zowel de onderzoeken van 
Kleinnijenhuis e.a. (De Democratie op 
Drift, Amsterdam: vu-uitgeverij, 1996; 
Paarse Polarisatie, De slaa om de kiezer in 
de media. Alphen aan den Rijn: Samsom, 
1999 ) als de onderzoeken van Brants 
en Van Praag ( Verkoop van de politiek, 

Amsterdam 1 99S, en Tussen beeld en 
inhoud, Politiek en Media in de verkiezinaen 
van 1998) Iaten slechts geringe 
verschillen tussen de media zien. 
Eventuele verschillen zitten meer in 
de vorm en stijl dan in de politieke 
inhoud. 

de verkiezinascampaane van 1994, 
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de politiek klakkeloos te accepteren. De behoefte 
van vee! burgers om soms sterker bij het beleid be
trokken te worden, politici ter verantwoording te 
roepen en invloed op het beleid te hebben is onmis
kenbaar. In nagenoeg aile democratische Ianden 
heeft dat de laatste decennia geleid tot een opmars 
van verschillende type van volksraadpleging, met 
name het correctief referendum op initiatief van de 
kiezers en het volksinitiatief kennen een groeiende 
populariteit. 20 Op basis van deze ontwikkeling riep 
The Economist enkele jaren gel eden de 2 1 -ste eeuw 
uit tot de eeuw van de directe democratie. 2 

I Ook 
dat lijkt een eenzijdig perspectief maar het is twijfel
achtig of de burgers genoegen nemen met de zeer 
passieve rol die Manin ze toekent. 2 2 

Een meer normatieve vraag is of Manin niet te 
optimistisch is over de mogelijkheid om een van de 
door hem wezenlijk geachte kenmerken van verte
genwoordigende democratie te handhaven: trial by 
discussion . Manin verwacht juist door de onafhanke
lijke rol van de media een goed publiek debat over 
belangrijke zaken. Terecht benadrukt hij het belang 
van de media, maar hij gaat achteloos voorbij aan de 
essentiele vraag of politici belang hebben bij deel
name aan een dergelijk debat, terwijl voor een de
mocratisch stelsel de deelname van politici van 
groot belang is. Juist op dit punt is er sprake van een 
zekere inconsistentie in het betoog van Manin. In 
een toeschouwersdemocratie hebben politici be
hoefte aan applaus en bewaken zij angstvailig hun 
imago. Deelname aan een publiek debat over om
streden onderwerpen past daar zeker niet in, publie
kelijk verantwoording afleggen over beleidskeuzen 
wordt zo vee! mogelijk vermeden. De laatste jaren is 
deze tendens in vee! Ianden duidelijk waarneem
baar. Politici mijden liefst de programma's waar men 
een kritische ondervraging door journalisten ver
wacht. De eerder vermelde en in catnpagnetijd 
populaire by pass strateBY, de voorkeur voor optre
dens bij lokale en regionale media, is daar een goed 
voorbeeld van. 

Er zijn hier vanuit het perspectief van politici tal
laze redenen voor aan te voeren: verhuilen van ver
deeldheid in eigen huis, vermijden van verdeeldheid 
in de electorale achterban, eigen onzekerheid of de 
angst om een moeizaam bereikt compromis in de 

waagschaal stellen. In een toeschouwersdemocratie 
is het voor politici zeer verleidelijk om slechts eens 
in de vier jaar verantwoording af te leggen aan de 
kiezers. Met steun van een profession eel team wor
den de onderwerpen geselecteerd die in de cam
pagne centraal dienen te staan. Aile overige onder
werpen worden zoveel mogelijk vermeden. In de 
peri ode tussen de verkiezingen willen politici graag 
'communiceren' met de kiezers, dat wil zeggen dat 
men in kranten en radio- en televisieprogramma's 
van eigen voorkeur geduldig het beleid uitlegt. In de 
ogen van politici wordt dan verantwoording afge
legd. Een goed functionerende vertegenwoordi
gende democratie vereist echter daarnaast andere 
vormen van verantwoording. Een open publiek 
debat, met deelname van politici, over beleidsvoor
nemens is onmisbaar. Dergelijke debatten mogen 
niet vrijblijvend zijn. De vraag is hoe politici kunnen 
worden gedwongen tot het regelmatig afleggen van 
verantwoording en het aangaan van een publiek 
debat over belangrijke onderwerpen. 

Een moderne ledenorganisatie kan nog steeds 
een belangrijke factor zijn in het publieke debat en 
een forum waaraan politici met enige regelmaat ver
antwoording afleggen. Voorwaarde daarvoor is dat 
het de !eden gemakkelijker gemaakt wordt daadwer
kelijk invloed uit te oefenen binnen de organisatie en 
dat rekening gehouden wordt met de weerzin van 
veelleden om binnen de oude afdelingsstructuur ac
tief te zijn. 

De !eden zouden meer invloed kunnen krijgen 
door in de partij een variant van een correctief refe
rendum in te voeren. Een nader te bepalen aantal 
!eden kan dan een referendum aanvragen over een 
besluit van het partijbestuur of bijvoorbeeld over 
een besluit van de fractie dat in belangrijke mate af
wijkt van het verkiezingsprogr=a. Een dergelijk 
instrument heeft meerdere voordelen . Het gaat om 
een instrument van de !eden; referenda of leden
raadplegingen op initiatief van het partijbestuur zijn 
uitgesloten . Leden kunnen invloed uitoefenen zon
der gedwongen te worden naar vergaderingen te 
gaan. Een correctief (partij-) referendum dwingt 
politici tot het intern afleggen van verantwoording 
en lokt in en buiten de partij, mits niet te vaak toe
gepast, een publiek de bat uit. Van een correctief re-

2o Zie met name D. Butler & A. 
Ranney (eds.), Riferendums around the 
world, the arowina use <if direct democracy, 
London: I994, en I. Budge, The new 
Challenae <if Direct Democracy, 

Cambridge: Polity Press, I996 . weldoordachte verdediging van de 
toeschouwersdemocratie. Het is meer 
dan toeval dat juist Wiegel bepleit dat 
de huidige politici hun rol met meer 
overtuiging dienen te spelen. 

2 I The Economist, december I997. 
2 2 Het verzet van Wiegel tegen de 
invoering van het correctief referendum 
kan gelnterpreteerd worden als een 
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ferendum gaat bovendien een zekere preventieve 
werking uit. Het dwingt politici zich regelmatig af te 
vragen of hun beleid wel voldoende steun heeft 
onder de achterban. 

Daarnaast kan men de I eden meer invloed geven 
door de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer 
schriftelijk voor te leggen aan aile !eden. Voor
waarde daarbij is wei dat een systeem gekozen wordt 
dat transparant is en het relatief eenvoudig maakt de 
volgorde van een lijst te veranderen. 

Een tweede mogelijkheid om debat binnen de 
partij te stimuleren is om de !eden te organiseren 
naar belangstellingssfeer door middel van zoge
naamde kenniscentra. Minimale voorwaarde is dat 
ze onafhankelijk van de fractie opereren en over 
eigen middelen beschikken. Met een beroep op de 
ruim aanwezige deskundigheid in de partij zouden 
deze kenniscentra de arena kunnen vormen waar de 
politici verantwoording dienen af te leggen en waar 
het op de toekomst gerichte debat in de partij zich 
afspeelt. Zelfstandige kenniscentra zouden ook een 
waardevolle rol kunnen spelen bij het interne cor
rectieve referendum, zowel bij het opstarten daar
van als bij het organiseren van het de bat. 

Ook voor kenniscentra geldt dat ze in principe 
goed aansluiten bij de wijze waarop veel burgers 
thans met politiek bezig zijn: themagericht en met 
sterk wisselende intensiteit. 

Zowel voor een onafhankelijk kenniscentrum als 
voor een partijreferendum geldt dat de digitale com
municatiemogelijkheden de !eden kunnen aanzetten 
tot deelname. Niet aileen voor het entameren van 
discussies en het beschikbaar stellen van informatie, 
maar ook voor het stemmen bij partijreferenda kan 
de informatie- en communicatietechniek gebruikt 
worden. De verwachtingen over de mate van partici
patie dienen overigens niet te hoog gespannen te zijn. 
Slechts in geval van een enkel, bij zeer vee! !eden 
sterk levend onderwerp zal de helft of meer van de 
!eden deelnemen aan een referendum. 

Een andere belangrijke voorwaarde voor het op
nieuw Ieven inblazen van de ledenorganisatie is de 
aanwezigheid van een onafhankelijk partijblad waar
in politieke discussies kunnen worden gevoerd . On
clanks de opmars van de digitale communicatie is een 
gedrukt medium nog steeds onmisbaar voor het 
voeren van een inhoudelijk debat en vooral voor het 
bereiken van grote groepen !eden die zelf geen be
hoefte hebben aan een discussie dee! te nemen. 

Weerstand 

De politieke Ieiding van de PvdA, en van menige 
ander partij, zal weinig enthousiasme kunnen op
brengen voor dit soort veranderingen. Ze zullen het 
ervaren als een onnodige beperking van de eigen 
handelingsvrijheid en als een mogelijke bron van po
litieke en electorale schade. In de ogen van veel poli
tici is het niet mogelijk een (permanente) profes
sionele campagne te voeren als de ledenorganisatie 
zoveel mogelijkheden heeft politici ter verantwoor
ding te roepen. 

Vee! politici zijn ervan overtuigd dat interne dis
cussies en botsing van meningen door de kiezers niet 
worden gewaardeerd. Oat is maar zeer de vraag. Het 
zou wei eens kunnen wijzen op een onderschatting 
van het oordeelsvermogen van de burger. Kiezers 
houden niet van partijen die een stuurloze indruk 
maken, maar het zijn niet de interne discussies en 
goed functionerende verantwoordingsmechanis
men die een partij stuurloos maken. Wei verwach
ten kiezers in de maanden voor de verkiezingen 
dat het duidelijk is waar een partij voor staat. In 
de vs blijkt elke keer weer dat partijen die ten tijde 
van de voorverkiezingen intern scherp verdeeld 
zijn, daar een half jaar later bij de verkiezingen niet 
voor worden afgestraft. Het is niet waarschijnlijk dat 
in Nederland, waar een groeiend aantal mensen pas 
in de laatste weken besluit op welke partij men 
stemt, kiezers zich wei Iaten afschrikken door dis
cussies die een half jaar eerder of daarvoor nog zijn 
gevoerd. 

De maatschappelijke en politieke krachten die de 
ontwikkeling richting campagnepartij stimuleren 
zijn zeer sterk. Het is te hopen dat de partijen zich 
niet gemakzuchtig Iaten meedrijven op deze stro
ming. Het wegkwijnen van de partij als ledenorgani
satie leidt tot de door Marrin beschreven toeschou
wersdemocratie. Het gebrek aan kritische reflectie 
binnen de partij en de passieve rol die de burger 
krijgt opgedrongen in een dergelijk type democratie 
kunnen onmogelijk gezien worden als een verbete
ring van het democratisch stelsel. Het paradoxale ef
fect zou wei eens kunnen zijn dat de electorale risi
co's voor met name de grote partijen op termijn 
daardoor juist groter worden. 

PHILIP VAN PRAAG 

verbonden aan de Ajdelina Politicoloaie, Universiteit 

van Amsterdam 
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POLITIEKE PARTIJ EN OP DRIFT 

Watis er 
eigenlijk mis met 

Het is al bijna een platitude: 
de rol van politieke partijen 
is veranderd; partijen heb
ben in onze representatieve 
democratic meer en meer 
het karakter gekregen van 
een campagnepartij.' 

een campagne
partij? 

pende voorstelleri geko
men om deze tendens 
tegen te gaan. Telkens 
keren twee oplossingsrich
tingen terug, apart of in 
combinatie (Koole 1999). 
In de eerste plaats bepleit 
men een versterking van de 
rol van de partijleden bij 
het controleren van de par
lementaire partij (Koole 
1999). Van Praag (2ooo) 
gaat daarbij zelfs zover dat 

De campagnepartij ken
merkt zich in de eerste 
plaats door een versterking 
van de functie van selectie 

van kandidaten voor geko
zen politiek bestuurlijke 
posities en de mobilisatie van 

Het perspectiif van 

de gemeentelijke 

democratie 

electorale steun voor deze 
hij ledenreferenda voor
stelt om de rol van de par

kandidaten (Katz & Mair 
199~; Tromp 2ooo; Van 
Praag 2ooo). Tegelijkertijd 

BAS DENTERS* tijleden en -kaders te ver
sterken. In de tweede plaats 

neemt het belang van andere partijfuncties af, zoals 
die van socialisatie en (belangen)articulatie (zie ook 
Staatscommissie Dualisme en lokale democratic 
2 ooo: 9 1 - 9 3). Het voeren van effectieve verkie
zingscampagnes wordt als gevolg van deze functie
veranderingen een kernactiviteit van moderne par
tijen. Onder invloed van de dalende ledenaantallen 
van partijen en veranderingen in de media is het ka
rakter van de campagnes zelf ook veranderd (bij
voorbeeld: Katz & Mair 1 9 9 ~; Anker 1 9 9 8). Cam
pagnes zijn in plaats van vooral arbeidsintensief, ka
pitaalintensief geworden. Maar ook qua inhoud is de 
stembusstrijd veranderd. Er komt meer dan voor
heen nadruk te liggen op de bestuurlijke competen
tie van de topkandidaten. De ideologische uitgangs
punten en het programma krijgen minder accent. 
Ten slotte verschuift onder invloed van deze facto
ren het zwaartepunt binnen de politieke partij van 
de 'organisatorische' partij (de !eden en het partij
kader) naar de 'parlementaire' partij (de kandidaten 
en gekozenen). 

Menigeen acht deze ontwikkelingen vanuit nor
matief perspectief problematisch (onder meer Bec
ker en Vermeij 1998; Koole 1999; Tromp 2ooo). 
Critici van de campagnepartij zijn met uiteenlo-

staat men een sterkere pro
grammatische, ideologische profilering van partijen 
voor (bijvoorbeeld Koole 1999; Van Kemenade 
1999; Tromp 2ooo) . 

Langs deze weg beoogt men een revitalisering 
van de representatieve democratic door het verster
ken van de beleidsinhoudelijke keuzefunctie van 
verkiezingen. Daarbij is vooral de ideologische pro
filering van de partijen van belang. Door kiezers dui
delijke beleidsinhoudelijke keuzealternatieven te 
bieden kan de werking van het representatieve stel
sel worden verbeterd, zo luidt de gedachte. Als de 
keuzeopties die partijen hi eden duidelijker zijn, dan 
is om te beginnen de kiezersuitspraak helderder: 'If 
the people can choose only from among the rascals, 
they are certain to choose a rascal' (Key 1 9 6 6: 2- 3). 

Bovendien maken duidelijker keuzeopties verkie
zingen interessanter en belangrijker, waardoor pro
filering ook de verkiezingsopkomst kan bevorderen 
(bijvoorbeeld Van Kemenade 1999 : 2 7 3; Staatscom
missie Dualisme en lokale democratic 2ooo: 419). 
Over de ratio van de versterking van de rol van par
tijleden en -kaders is men doorgaans rninder expli
ciet. Men zou deze rol in het verlengde van de profi
lering kunnen opvatten als het bewaken van het par
tijprogramma ('namens' het electoraat van de par-
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tij). Aldus bezien vormt de versterking van de rol 
van partijleden dus een aanvulling op een duidelijker 
inhoudelijke profilering. 

Partijpolitieke profilering als vorm van politiek
bestuurlijke vernieuwing mag zich verheugen in een 
buitengewone populariteit onder politici. Zo vindt 
86 procent van de raadsleden uit zeven grote ge
meenten sterkere partijpolitieke profilering wense
lijk om de lokale democratie te revitaliseren (Depla 
en Tops I 993). Niettemin kunnen bij deze populaire 
oplossingsrichting kanttekeningen worden ge
plaatst. Deze kanttekeningen zijn overwegend alge
meen van karakter. In vee! gevallen zijn deze over
wegingen echter in het bijzonder relevant voor de 
gemeentelijke politiek. 2 

De versterkinB van de controle door partijleden 

Als het gaat om het voorstel van partijrevitalisering 
via het activeren van de partijachterban, dan valt al
lereerst op dat in de meeste betogen (Koole; Van 
Praag) de democratietheoretische rechtvaardiging 
ontbreekt voor het versterken van de greep van par
tijleden op de parlementaire partij. Wat is- volgens 
de voorstanders- vanuit democratisch gezichtspunt 
nu precies de winst als we deze activisten meer 
greep geven op de volksvertegenwoordigers? Op 
grond waarvan meent men dat partijleden bijvoor
beeld de mogelijkheid zouden moeten krijgen om 
gekozen bestuurders via een partijreferendurn te 
corrigeren? Vooralsnog heeft zelfs het electoraat 
deze mogelijkheid niet eens. 3 

Uiteraard zou men de wenselijkheid van derge
lijke voorstellen kunnen verdedigen op basis van de 
veronderstelling dat de partijleden fungeren als 
'champions of the people, ensuring that the state is 
their servant and not their master' - zoals Koole en 
Van Holsteyn ( 2ooo: 94) de Britse minister van Bin
nenlandse Zaken]. Straw nazeggen. Maar de vraag is 
of deze veronderstelling houdbaar is. Zo zijn er blij
kens recent onderzoek van Koole en Van Holsteyn, 
aanzienlijke verschillen in de maatschappelijke ach
tergrond van !eden en het electoraat. Deze onder
zoekers stellen echter dat deze verschillen niet 

doorwerken in een 'minder getrouwe weergave van 
de politieke voorkeuren van de kiezers'. Bovendien 
concluderen zij dat er 'in het algemeen weinig ver
schillen [zijn] in opvattingen tussen kiezers en I eden' 
(Koole en Van Holsteyn 2ooo: I I9-12o). Als men 
even wei kijkt naar het gepresenteerde onderzoeks
materiaal dan kan ik me moeilijk aan de indruk ont
trekken dat in elk geval deze tweede conclusie maar 
beperkt recht doet aan de nuances van het onder
zoeksmateriaal. Zo stellen Koole en Van Holsteyn 
zelf bijvoorbeeld: 'wanneer we kijken naar de me
ningen over inkomensverschillen, dan lijkt het [ ... ] dat 
de leden meer zichzelf dan hun kiezers represente
ren' (2ooo: Io3). Ookin termen van algemene poli
tieke orientaties, bijvoorbeeld postmaterialisme, 
blijkt uithun onderzoek dater tussen (actieve) !eden 
van met name de PvdA en o 66 geenszins verwaar-
loosbare verschillen bestaan (2ooo: I I4) · _ 

Zelfs als men afziet van de vraag naar de wense
lijkheid rijzen vragen over de praktische zinvolheid 
van de controle door partijleden. De strategie legt 
de nadruk op het vergroten van de moselijkheden van 
de !eden om de partijtop te controleren. Om zicht te 
krijgen op het eventuele effect van deze mogelijkhe
den op de kwaliteit van de democratie is het van be
lang te weten of en hoe ze zullen worden gebruikt. In 
dat verband is, om te beginnen, de vraag gewettigd 
hoeveel partijleden er iiberhaupt op een grotere rol 
zitten te wachten. Die vraag is vooral gerechtvaar
digd omdat - in elk geval binnen de PvdA - volgens 
Van Holsteyn en Koole (I 999) een ruime meerder
heid van de partijleden welbewust en con amore kiest 
voor een de facto status als donateur. 

Voor de controle op lokale politici zijn de plaat
selijke partijafdelingen van belang. Over het functio
neren van deze afdelingen is betrekkelijk weinig be
kend. Het beeld dat soms wordt geschetst is weinig 
florissant (Becker en Vermeij I 998). Uit onderzoek 
blijkt dat afdelingsvergaderingen spaarzaam worden 
bezocht. Het lijkt er verder niet op dat er door de 
partijleden ruimschoots gebruik wordt gemaakt van 
bestaande mogelijkheden om hun raadsleden ter 
verantwoording te roepen. Uit een onderzoek 

* lk bedank Frans Becker en Rene 
Cuperus voor hun waardevolle 
commentaar op een eerdere versie van 
dit artikel. De inhoud blijft uiteraard 
geheel voor ntijn rekening. 
1. Over de richting waarin partijen zich 
veranderen bestaat meer consensus dan 
over de terminologie. Mair en Katz 
spreken bijvoorbeeld over de 

' kartelpartij' ( 1995); een terminologie 
die bij Koole (1996) op bezwaren stuit. 
We kiezen hier voor de aanduiding 
'campagnepartij' onder verwijzing naar 
de kernactiviteit van de hedendaagse 
partij. Men zou echter ook kunnen 
spreken van de 'moderne kies
vereniging' of wat onwelwillend van de 
'kiesmachine' (vergelijk Tromp 2ooo). 

2 . Waarschijnlijk gelden vee! van deze 
kanttekeningen evenzeer of soms zelfs 
a fortio ri voor de provinciale politiek. 
3· Als we ooit wei zo 'n algemeen 
correctief referendum zouden krijgen, 
dan kan de combinatie van zo'n 
referendum met een partijreferendum 
overigens wei zorgen voor hilarische 
taferelen. 
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onder afdelingsvoorzitters van PvdA, CDA, vvo en 
o 66 blijkt dat maar een kwart van de ondervraagden 
aangeeft dat hun afdeling meerdere malen per jaar 
uitspraken doet over het functioneren van de eigen 
raadsfractie.ln meer dan eenderde van de afdelingen 
gebeurt dit nooit (Derksen, Hopman en Kas I 994: 
23). Het lijkt er dus niet op dat ruimschoots van be
staande controlemogelijkheden gebruik wordt ge
maakt. Ofbinnen de lokale 

Dit is een algemene constatering die geldt voor aile 
soorten verkiezingen, ongeacht of die plaatsvinden 
op Europese, nationale, provinciale of gemeente
lijke schaal. 

Bij raadsverkiezingen en andere tweede-orde 
verkiezingen geldt daarenboven dat zij plaatsvinden 
in de schaduw van nationale politieke overwegin
gen. 4 Door de dominante rol van nationale politieke 

partijafdelingen in zo'n 
klimaat de introductie 
van extra controlemecha
nismen de door de 'partij
vernieuwers' beoogde ef
fecten sorteert is tamelijk 
onzeker. 

Wat is vanuit democratisch 

aezichtspunt nu precies de winst als 

overwegingen is het nog 
twijfelachtiger of men de 
uitslag van deze tweede
orde verkiezingen kan be
schouwen als een adequate 
weegave van een beleids
matige of ideologische 'wil 

we partijactivisten meer areep aeven 

op de volksverteaenwoordiaers? 

De ideoloaische en proarammatische prifilerinB 
De wens om via een duidelijkere programrnatische 
profilering van partijen de beleidsinhoudelijke keu
zefunctie van verkiezingen te versterken berust uit
eindelijk op een populistisch democratie-ideaal. Demo
cratische verkiezingen zijn in deze optiek een middel 
om ervoor te zorgen dat politieke beslissingen over
eenstemmen met de wil van de meerderheid van 
het electoraat (Riker I 98 2: I I- I 2 en 2 3 8). Bij dit 
democratie-ideaal zijn eveneens vraagtekens op zijn 
plaats. 

Een eerste vraag die men kan stellen is: wat is nu 
precies de 'wil van de meerderheid'? Ten principale 
is het hoogst twijfelachtig of verkiezinasresultaten wei 
een adequate basis kunnen leveren voor een electo
raal gemandateerd beleidsprogramma, dat vervol
gens kan fungeren als richtsnoer voor bestuurlijk 
handelen. Dat geldt in het algemeen, maar in het 
bijzonder voor uitslagen van gemeentelijke en 
provinciale verkiezingen. Op basis van de sociale 
keuzetheorie kan in algemene zin worden geconclu
deerd dat: 'The social amalgamation of individual 
values [door middel van stemprocedures; BD] are 
[ ... ) often inadequate - indeed meaningless- in
terpretations of public opinion. Furthermore, we 
seldom know whether to assign any particular so
cial choice to the inadequate category. Hence all 
choices can be suspected of inadequacy.' (Riker 
I982: 238). 

van de meerderheid'. Zelfs 
als burgers zich in hun stemgedrag wei Iaten leiden 
door specifiek lokale factoren gaat het slechts zelden 
om voorkeuren inzake lokale beleidsissues. Belang
rijker lijken uitingen van sympathie voor een alter
natieve politieke stijl (bijvoorbeeld Lim burgs ofBra
bants clientelisme) of antipathie tegen de gevestigde 
partijen (Staatscommissie Dualisme en lokale de
mocratie 2ooo: 9 3-95). Het zijn voorallokale lijsten 
die met enig succes inspelen op deze electorale 
'vraag'. 

De vraag is of het belang van de 'lokale factor' in 
de nabije toekomst niet grater zal worden. Wat hie
den de voorstellen van de Staatscommissie Dualisme en 
duale democratie om deze nationale dominantie van 
de lokale politiek te doorbreken? In dit verband ver
dienen twee zaken nadere aandacht. Allereerst heeft 
de comrnissie zich beraden over de wenselijkheid 
van de spreidinB van raadsverkiezinaen. s Door een der
gelijke spreiding beogen voorstanders een verster
king van de band van kiezers en gekozenen op lokaal 
niveau en een vermindering van de dominantie van 
nationale politieke overwegingen bij raadsverkiezin
gen . De Staatscommissie (2ooo: 427 - 433) betwij
felt of dit verwachte positieve effect zich daadwerke
lijk zal voordoen en vreest bovendien dat het sprei
den van raadsverkiezingen leidt tot een (nog) lagere 
verkiezingsopkomst . Om die redenen verwerpt de 
Staatscommissie, daarin gevolgd door het kabinet, 
voorstellen tot spreiding van raadsverkiezingen. De 
kans op een eventuele versterking van de lokale 

4· Vergelijk Van der Kolk 1997 ; 
VanTilburg 1993; Tops 1990. Voor 
provinciale verkiezingen zie Van der 
Eijk et al. 199 2. Over verschillende 
soorten van verkiezingen zie onder 

meer Oppenhuis 1995. Deze combinatie van verkiezingen 
s. Het rapport van de Staatscommissie 
bespreekt (en verwerpt) ook de 
mogeHjkheden van de combinatie 
van verschillende verkiezingen. 

kan weHswaar bijdragen aan een hogere 
opkomst maar zal naar verwachting 
ook leiden tot een verdere nationa
Hsering. 
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component door spreiding van raadsverkiezingen is 
daarmee voorlopig nihil. 

Een groter effect van plaatselijke factoren kan 
wei optreden als het zou komen tot een door de 
meerderheid van de Staatscommissie voor de gro
tere gemeenten bepleite mogelijkheid van buraemees
tersverkiezinaen. 6 Uiteraard staat te bezien of het 
iiberhaupt zover zal komen. Mocht dit het geval zijn, 
dan valt aan te nemen dat nationale overwegingen bij 
deze verkiezingen niet meer allesoverheersend zul
len zijn. Of deze verkiezingen daarmee ook meer in
houdelijk worden - in de zin van sterker georien
teerd op ideologische en beleidsmatige keuzes be
treffende de inrichting van de lokale samenleving
staat daarmee overigens geenszins vast. Het lijkt eer
der aannemelijk dat de persoonlijkheidsfactor in 
deze verkiezingen belangrijker zal zijn dan inhoude
lijke motieven. 

De voorstellen van de Staatscommissie bieden 
om deze redenen nauwelijks aanknopingspunten om 
in de lokale context te komen tot duidelijker, op lo
kale beleidsinhoudelijke keuzes, georienteerde ver
kiezingen. Als het advies van de Staatscommissie 
hier al effecten heeft, dan betekenen die eerder een 
verdere versterking van verkiezingscampagnes die 
in het teken staan van de politiek-bestuurlijke com
petentie van topkandidaten, dan een doorbreking 
van deze trend. 

De electorale arena een aanbiedersmarkt? 
Een tweede vraag die rijst is: welke realistische mo
gelijkheden biedt de electorale en de politieke con
text partijen om zich scherp ideologisch of pro
grammatisch te profileren?7 

Degenen die heil verwachten van partijpolitieke 
profilering gaan impliciet uit van de veronderstel
ling dat de electorale arena een aanbiedersmarkt is: 
de geringe profilering van partijen - het aanbod -
beperkt de keuzemogelijkheden van de kiezer en die 
kiezers reageren daar onder meer op door massaal 
niet te stemmen. Er is echter ook een andere moge
lijkheid: de geringe ideologische en programmati-

sche profilering van partijen en de grotere nadruk 
op personen zijn de consequentie van een autonome 
ontideologisering in de samenleving. Is die laatste in
terpretatie juist, dan roepen de voorstanders van 
scherpere ideologische profilering de partijen op tot 
electorale zelfmoord. Het is moeilijk om uit te 
maken welke van beide interpretaties correct is, te 
meer omdat de waarheid mogelijk ergens in het 
midden ligt. 

Uit recent longitudinaal onderzoek blijkt onder 
meer dat het bel ana van ideologische voorkeuren bij 
de verklaring van het stemgedrag is afgenomen. Dit 
komt vooral voort uit een depolarisatie van het elec
toraat: de ideologische verschillen tussen kiezers zijn 
minder grootgeworden (Van Wijnen 2oooa: I47). 8 

Verder wordt geconstateerd dat de sympathie voor 
en het vertrouwen in de lijstrekker als verklaring van 
stemgedrag in vergelijking tot I 986 belangrijker zijn 
geworden (Van Wijnen 2ooob: I 79- I So). Onduide
lijk is door welke ontwikkelingen deze kiezersvoor
keuren exact worden bepaald, of in hoeverre deze 
veranderingen bij kiezers zijn terug te voeren op bij
voorbeeld de depolarisatie door de partijen (een en
dogene ontwikkeling). Het lijkt niettemin weinig 
plausibel dat deze electorale ontwikkelingen voile
dig op het partijenstelsel zelf zijn terug te voeren. En 
het spreekt voor zich, dat naar de mate waarin die 
electorale depolarisatie sterker door algemene maat
schappelijke ontwikkelingen wordt bepaald, demo
gelijkheden voor partijen tot electoraal vruchtbare 
polarisatie beperkter zullen zijn. 

De polarisatiemogelijkheden van partijen wor
den ook beperkt door de partijpolitieke arena waarin 
zij moeten opereren. In het Nederlandse meerpartij 
ensysteem zijn partijen voor de vorming van regerin
gen en colleges doorgaans aangewezen op coalities 
met andere partijen. Een sterke polarisatie betekent 
dat men het risico loopt een minder aantrekkelijke 
toekomstige coalitiepartner te zijn. Bovendien is po
larisatie riskant met het oog op de electorale geloof
waardigheid van een partij. Polarisatie leidt namelijk 
al snel tot een grote kloof tussen verkiezingsbeloften 

6. Hiervoor is een wijziging van de 
Grondwet nodig. Het wetsvoorstel 
hiertoe is reeds in behandeling en 
voorziet in het schrappen van de 
grondwettelijke bepaling omtrent de 
Kroonbenoeming van de burgemeester 
(deconstitutionalisering) . Daardoor 
komt de weg vrij voor allerlei 
alternatieve mogelijkheden om de 
aanstelling van de burgemeester te 

regelen. In het kabinetsstandpunt naar 
aanleiding van het advies wenst het 
kabinet niet vooruit te !open op de 
aanstellingswijze van de burgemeester 
na deze Grondwetsherziening. 

'vote seeking', 'office-seeking' of 
'policy seeking' zijn gedefinieerd) 
succesvol moeten opereren in de 
electorale en de partijpolitieke arena. 
8. Uit hetzelfde onderzoek blijkt name
lijk dat het ifject van ideologische voor
keuren van kiezers in vergelijking tot de 
jaren zeventig is toegenomen. In die zin 
is er dus geen sprake van ontideo
logisering (Van Wijnen 2oooa: 147). 

7. Het bijvoeglijk naamwoord 
'realistisch' verwijst hier naar de 
beperkingen die partijen ondervinden 
omdat zij met het oog op hun 
doeleinden (of die nu in term en van 
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en de compromissen die men na de verkiezingen in 
coalitieverband moet sluiten. Deze overwegingen 
gelden algemeen, maar zijn in toenemende mate van 
belang voor de lokale politick. 

Bezien we bijvoorbeeld de situatie in gemeenten 
met meer dan 1 oo. ooo inwoners dan blijkt een spec
taculaire fragmentatie van het partijensysteem. In 
het veri eden kende men in gemeenteland nog uitge
sproken rode en paapse bolwerken. In de loop der 
jaren zijn die burchten overal gesloopt. Oat blijkt 
bijvoorbeeld als we kijken naar het gerniddelde 
zetelaandeel van de grootste partij in de raad. In 
1946 was dat in deze groep van gemeenten nog 46 
procent. In 1994 was dat ruimschoots gehalveerd: 
2 2 procent (Denters 2 ooo). Ook het aantal effec
tieve partijen (Laakso & Taagepera 1 9 7 9) is sterk ge
stegen van 3,5"8 in 1946 tot 6,66 in 1994 (Denters 
1999). Door deze ontwikkeling is de vorming van 
breed samengestelde coalities van drie of meer par
tijen onvermijdelijk. In zo'n politieke context is een 
strategic van polarisatie riskant. Bovendien wordt 
een duidelijke ideologische profilering in de ge
meentepolitiek bemoeilijkt doordat monistische 
verhoudingen 'de politieke herkenbaarheid van de 
besluitvorming niet ten goede komen' (Staatscom
missie Dualisme en lokale democratic 2 ooo: 1 1 9). 

De mogelijkheden voor partijen om te polarise
reo zonder politieke harakiri te plegen, zijn daarom 
hoogstens beperkt. Oat geldt zeker in de lokale con
text. Daar komt nog bij dat het potentieel voor poli
tisering van de lokale politick, binnen de Neder
landse gedecentraliseerde eenheidsstaat, nog een 
extra beperking kent. Zo stellen Andeweg en Irwin 
(1993: 163): 'Centralisation( ... ] contributes to the 
relatively depoliticised atmosphere which is charac
teristics of local politics: most of the ideological is
sues that divide the population are taken out of the 
realm of local politics by the central government, 
the governing coalitions (in gemeenten; B o] take in 
nearly all parties; the mayors are appointed and play 
a managerial rather than a political role; and the bulk 
of local government consists of implementing cen
tral guidelines.' Andeweg en Irwin zijn in dit citaat 
naar mijn smaak wel erg pessimistisch over de ge
meentelijke beleidsruimte en over de daarmee ge
geven mogelijkheden voor het politiseren van lokale 

politieke keuzen. Uit onderzoek van Derksen 
(1998: 34-H) blijkt dat meningen van raadsleden 
van diverse politieke stromingen over lokale poli
tieke kwesties 'nogal uiteenlopen' en dat in deze 
meningsverschillen 'de bekende ideologische 
scheidslijnen zijn ( ... ] te herkennen'. Oat neemt 
echter niet weg dat, ook in het beeld van raadsleden 
zelf, de mogelijkheden tot politisering beperkt zijn. 
Zo onderschrijft bijna tweederde van de raadsleden 
van zeven grate gemeenten dat de gemeentelijke po
litick zich, door de kwesties die er aan de orde zijn, 
meer dan de landelijke politick kenmerkt door eens
gezindheid tussen politieke partijen (Denters 
1993:77) . 

Sturingsmogelijkheden? 

Ten derde kan de vraag gestelde worden of het po
pulistische democratiemodel de sturingsmogelijk
heden van het bestuur niet overschat. Het model 
veronderstelt dat burgers via de verkiezingen het 
politick bestuur een mandaat geven om een bepaald 
beleidsprogramma te implementeren. Voor de re
alisatie van de vaak gedetailleerde politieke pro
gramma's zijn bestuurders evenwel sterk afhankelijk 
van andere actoren. Men spreekt niet voor niets van 
multi-level and multi-actor governance.9 Deze afhanke
lijkheid beperkt de sturingsmogelijkheden van het 
bestuur in hoge mate. Oat geldt voor het moderne 
openbaar bestuur in het algemeen, maar zeker ook 
voor het gemeentelijk en het provinciaal bestuur. 

Multi-level governance (MLG) 
In de ogen van de M LG-benadering vindt beleidsvor
ming in toenemende mate plaats in een omgeving 
van 'overlapping competencies among multiple le
vels of governments and the interaction of political 
actors across those levels [ ... ] M L G theorists argue 
that in a growing number of cases no one of these 
actors has exclusive competence over a particular 
policy' (Marks et.al1996: 41 -42). De Nederlandse 
gedecentraliseerde eenheidsstaat kenmerkt zich 
door een dergelijke sterke Politikve:Jlechtung 

(Scharpf et al. 1 976). Er zijn slechts weinig beleids
velden waar een enkele bestuurslaag het alleenver
toningsrecht heeft. De bestuurlijke bevoegdheden 
op de meeste terreinen zijn gespreid over meerdere 

9. Anderen spreken hier van de ' hollow 
state' (e.g. Peters 1993); de 
'verplaatsing van de politiek' (Bevens et 
al. 1995) of van een ' lege staat' (o.a. 
Ankersmit 2 ooo) . 
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lagen. Daardoor zijn bestuurslagen op elkaar aange
wezen voor het bepalen en het uitvoeren van beleid. 
Bov11ndien lijkt zich in toenemende mate een be
stuursideologie te ontwikkelen die, los van formele 
verhoudingen, de nadruk legt op 'gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid', 'overleg', 'dialoog' en 
'partnerschap'. De opmars van bestuursakkoorden 
en convenanten markeert deze ontwikkeling. Een 
goed voorbeeld is het Nederlandse grotestedenbe

derszins 'op afstand geplaatst'. Mede onder invloed 
van deze ontwikkelingen onderkennen Nederlandse 
overheden meer en meer hun externe afhankelijk
heid bij de realisatie van hun sturingsambities. Niet 
voor niets deden in de afgelopen jaren termen als 
'coproductie van beleid', 'interactieve beleidsvor
ming' en 'interactiefbestuur' hun intrede in het po
litiek-bestuurlijk bargoens. 

Of het nu gaat om de nationale overheid of om 
leid. Oat beleid berust op 
maatwerk-convenanten, 
waarin het Rijk zich ver
plicht gemeenten extra 
middelen en beleidsruimte 
te verschaffen en waarin de 
grote gemeenten verplich
tingen op zich nemen in 
zake planvorming, infor
matieverschaffing en ver

Zouden partijen zich niet moeten 

prqfileren met kandidaten die het 

vertrouwen genieten van kiezers, 

omdat ze bekwaam worden geacht 

in complexe bestuurlijke verhoudingen 

te opereren? 

gemeentebesturen, men 
onderkent dat men voor 
beleidsformulering en -uit
voering sterk afhankelijk is 
van burgers, maatschappe
lijke organisaties, het be
drijfsleven en semi
publieke organisaties. De 
externe afhankelijkheid 
noopt tot samenspraak met 

antwoording. Of het nu gaat om de positie van het 
Rijk of om die van provincies of gemeenten: het be
leid zal in toenemende mate vorm krijgen in gemeen 
overleg met verschillende 'mede-overheden'. 

Dit beeld van een vervlochten bestuur zal in toe
nemende mate ook relevant worden voor de type
ring van de positie van het Nederlands bestuur bin
nen Europese verhoudingen. Niet voor niets werd 
het concept 'multi-level governance' ontwikkeld 
door onderzoekers van de politieke en bestuurlijke 
verhoudingen in de Europese Unie (zie Marks et al. 
I996). 

Multi-actor governance (MAG) 
Voor de realisatie van beleid is het bestuur ook aan
gewezen op steun en medewerking van organisaties 
rond het openbaar bestuur (Kooiman I 99 3; Mayntz 
I 99 3). Oat is uiteraard al sinds jaar en dag het geval. 
Denk aan de rol die woningcorporaties, welzijnsor
ganisaties en schoolbesturen van oudsher spelen in 
de Nederlandse verzorgingsmaatschappij. In de 
jaren zeventig en tachtig is deze afhankelijkheid 
veelal veronachtzaamd en is getracht via planning 
maatschappelijke ontwikkelingen in sectoren als 
volkshuisvesting, welzijn en onderwijs van over
heidswege te sturen. In de afgelopen vijftien jaar is 
hierin een kentering gekomen. Om te beginnen 
heeft de Nederlandse overheid - op centraal en op 
lokaal niveau - zich bezonnen op haar kern taken. In 
dat kader zijn allerlei overheidstaken uitbesteed aan 
maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook 
zijn veel overheidsbedrijven verzelfstandigd of an-

deze actoren. Zij vormen niet Ianger 'sturingsobjec
ten', maar gelden in de moderne bestuursideologie 
veeleer als 'beleidspartners'. Kenrnerkend voor 
nieuwe vormen van bestuur is dat zij in zekere mate 
berusten op vrijwillige samenwerking: elke deelne
mer beslist min of meer zelfstandig over zijn mede
werking aan het gemeenschappelijk te realiseren 
project. Oat geeft elke partner een belangrijke stem 
in het door over leg te realiseren beleid. Men spreekt 
daarom van bestuur in samenspraak of van Koopera
tive Verwaltung (Benz I 994: 40 ). 

Interactiviteit en coproductie zijn overigens ook 
een reactie op een andere maatschappelijke ontwik
keling. In de politicologische literatuur bestaat een 
min of meer brede consensus dat burgers mondiger 
zijn geworden en in belangrijke politieke besluiten 
een rechtstreekse stem eisen (Klingemann en Fuchs 
I 995; Vander Eijk, Pennings en Wille I992) . Tegen 
die achtergrond zien we de opmars van de nieuwe 
zeggenschapsinstrumenten, zoals interactieve be
leidsvorming. Daarbij zouden overheid en burgers in 
samenspraak moeten bepalen wat belangrijke proble
men zijn en hoe deze het beste opgelost kunnen 
worden. Deze ontwikkeling is vooral op het niveau 
van de gemeenten, met hun relatief kleine afstand 
tussen burger en bestuur, van groot belang. Niet 
voor niets staat de Staatscommissie Dualisme en lokale 
democratie (2ooo: 96 - 99) uitgebreid stil bij een 
breed scala van nieuwe zeggenschapsinstrumenten: 
interactief dorps- en wijkbeheer, toekomstdebatten 
en scenarioworkshops; interactieve projectontwik
keling; teledebatten en andere informatietechnolo-
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gisch ondersteunde interacties; experimenten met 
referenda; opiniepeilingen en consumentenonder
zoek. 

Of het nu gaat om de samenspraak met mede
overheden, maatschappelijke organisaties of mo
derne burgers: in dit moderne vervlochten bestuur 
past geen politicus die wijzend op een vermeend 
electoraal mandaat kan zeggen: 'zo en niet anders zal 
de samenleving worden ingericht'. In het lokaal be
stuur zijn deze overwegingen met name ook rele
vant in het actuele de bat over dualisering. Het popu
listische democratiemodel, dat aan de basis ligt van 
de wens tot duidelijker profilering, sluit nauw aan 
bij een traditionele monistische opvatting van het 
raadslidmaatschap. Het populistische model berust 
op de veronderstelling dat burgers via de verkiezin
gen de volksvertegenwoordiging een mandaat geven 
om een bepaald beleidsprogramma te implemente
ren. Aldus Ievert dit model een legitimatie voor een 
monistische rolopvatting van het raadslidmaatschap. 
In deze rolopvatting wordt de lokale volksvertegen
woordiging gezien als het via verkiezingen gelegiti
meerde sturingscentrum van de lokale samenleving. 
Deze gedachten lijken nog imrner wijdverbreid. 
Vanuit zo'n visie meent bijyoorbeeld een ruime 
meerderheid van de raadsleden van de vijf grootste 
gemeenten in Overijssel dat de raad voorafgaande 
aan de interactieve planvorming het beleid op 
hoofdlijnen moet kurmen vaststellen. Verder menen 
deze raadsleden dat de raad, ook na afloop van een 
interactief traject, de vrijheid moet hebben om het 
aldus geformuleerde beleid te verwerpen en te 
amenderen . 10 Deze opvattingen staan haaks op de 
gedachte dat interactieve beleidsvorming een open 
proces is waarin maatschappelijke partners in een 
vroeg stadium bij de beleidsvorming worden be
trokken . Verder is de vraag of de raad het zich wei 
kan permitteren om een, na veelal moeizame onder
handelingen tussen beleidspartners (ambtenaren, 
collegeleden, burgers en organisaties) bereikt, com
promis aan het eind van het traject te verwerpen of 
ingrijpend te amenderen. Tast dat niet het wezen van 
het concept van interactieve beleidsvorming aan? 

Tot slot: moderniserinB sevraasd? 
Deze beschouwing roept allereerst de vraag op of 
het pleidooi van de 'partijvernieuwers' voor een 

scherpere ideologische en partijpolitieke profile
ring wei berust op een realistische inschatting van 
het bestuurlijk vermogen van gekozen bestuurders 
in het complexe hedendaagse openbaar bestuur. In 
de tweede plaats kan men kanttekeningen plaatsen 
bij het 'vernieuwende' karakter van de voorstellen. 
Het lijkt meer op zijn plaats te spreken van een con
servatieve benadering, waarin wordt getracht tradi
tionele monistische idealen en een populistische de
mocratieopvatting uit de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw nieuw Ieven in te blazen. Hoe het 
ook zij, duidelijk is dat dit gedachtegoed een klimaat 
voedt waarin het moeilijk is om een door vel en wen
selijk geachte daadwerkelijke modernisering van de 
lokale democratie te effectueren. 

Zoals hier eerder werd uiteengzet: de voorstel
len van de tegenstanders van een campagnepartij 
stuiten op nogal wat tegenwerpingen. Bij het eerste 
van de voorstellen, de versterking van de controle
rende rol van partijleden, rijst onder meer de vraag 
naar de democratische meerwaarde. De voorstan
ders lijken er vanzelfsprekend vanuit te gaan dat de 
interne partijdemocratisering als vanzelf ook demo
cratische winst betekent voor het politieke systeem 
als geheel. Dat spreekt echter geenszins voor zich. 

Bij het tweede voorstel, het versterken van de 
partijpolitieke profllering, rijst een aantal vragen 
over de haalbaarheid van een dergelijke strategie. 
Uiteraard is daarmee niet zonder meer iets gezegd 
over de wenselijkheid van een duidelijker profile
ring. Sociaal-democraten hebben zich echter altijd 
Iaten voorstaan op de praktische haalbaarheid van 
hun hervormingsvoorstellen . Dat zou hen onder
scheiden van utopisten. Als de genoemde barrieres 
reeel zijn, dan mag zeker van sociaal-democratische 
protagonisten van deze strategie worden verwacht 
dat wordt aangegeven hoe zij de genoemde obstakels 
denken weg te nemen . 

Vanuit normatief gezichtspunt Iaten zich nog an
dere vragen stellen: bestaat er tegen de achtergrond 
van de geschetste maatschappelijke ontwikkelingen 
wei zo'n behoefte aan een versterkinB van de profile
ring van politieke partijen? Is er in het tijdperk van 
'multi-level en multi-actor governance' niet veeleer 
behoefte aan een andere electorale structurerings
functie van partijen? Zouden partijen zich niet veel
eer moeten profileren met kandidaten die het ver-

1 o. Gegevens afkomstig uit databestand 
afstudeeronderzoek J. Van Doorn 
(Universiteit Twente). 
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trouwen genieten van kiezers, omdat ze bekwaam 
worden geacht in complexe bestuurlijke verhoudin
gen te opereren op basis van een bepaalde visie?I I 
Vanuit een dergelijk perspectief is de relevante vraag 
niet zozeer of we een campagnepartij moeten willen 
of niet. De vraag rijst veeleer hoe zo'n campagne
partij en het politiek-bestuurlijke stelsel waarin der
gelijke partijen opereren er vanuit democratisch ge
zichtspunt uit zouden moe ten zien. Het gaat dan om 
de beantwoording van vragen als: Wat verstaan we 
onder competent politiek personeel? Hoe slagen we 
er als partij in dat bestuurlijk talent te recruteren? 
Hoe rich ten we- gezien de tekortkomingen van het 
electorale controlemechanisme en gezien de veran
derde participatiebehoeften van burgers - het poli
tieke systeem in, opdat het alle burgers adequate ka
nalen biedt voor directe belangenbehartiging en te
vens voldoende 'checks' kent op de machtsuitoefe
ning van gezagsdragers?I 2 En hoe verzekeren we dat 
groepen die dreigen in het vervlochten bestuur on
gehoord te blijven (Denters, Van Heffen, De Jong 
1 9 9 9) een stem hebben? Oat is precies het soort vra
gen waarop Peter Mair doelt als hij, elders in dit 
nummer, stelt: 'parties should move away from a 
principle reliance on appeals to representation, and 
they should begin to move towards appeals based on 
good government' 

BAS DENTERS 

Bijzonder hoogleraar Grotestedenbeleid, 

Faculteit Bestuurskunde Universiteit Twente 
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verkiezingen aileen niet voldoende zijn 
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democratie reeds belangrijke ingre-

dienten voor extra controlestructuren. 
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bestaande bestuurlijke verhoudingen 
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I992: It;7 - I67) . ln een meer op 
controle van machtsttitoefening en 
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gekozenen gerichte democratie
conceptie (a Ia Riker) zou overigens 
ook controle door partijleden en -kader 
een rol kunnen spelen. 
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POLITIEKE PARTIJEN OP DRIFT 

Het tijdperk van de massa
partij is definitief voorbij. 
Dit behoeft echter niet te 
betekenen dat ook demo-

De toekomst van 
democratische 
ledenpartijen ten massapartijen hebben 

weliswaar ook in het verle
den geen grote aantallen 
leden gehad, maar hun stre

cratische ledenpartijen 
geen toekomst meer heb
ben. Ten onrechte worden 

RUUD KOOLE 
ven was daar wel op ge
richt. Niet aileen vanwege 

massapartijen gelijkgesteld met ledenpartijen. Een 
pleidooi voor democratische ledenpartijen wordt 
dan al gauw uitgelegd als een nostalgisch verlangen 
naar een vermeend schitterend verleden dat niet 
meer bestaat. Maar waar massapartijen ook altijd le
denpartijen waren, geldt het omgekeerde niet.In on
derstaand artikel wordt betoogd dat juist democrati
sche ledenpartijen een belangrijke rol kunnen spelen 
in toekomstige politieke stelsels, ook al is de omvang 
van hun led ental niet 'massaal' te noemen. Zij kunnen 
heel goed tegelijk als inhoudelijk baken voor het elec
toraat dienen en tevens vertolker zijn van wat in er de 
maatschappij leeft. Absorptie van politieke partijen 
door de staat is daardoor geen onontkoombare ont
wikkeling, maar vereist wel dat de !eiders van poli
tieke partijen lange termijn belangen van zichzelf en 
van hun partij een prominenter plaats geven naast de 
korte terrnijn belangen die zij nastreven. 

Deze vaststelling is ook voor de discussie in de 
Partij van de Arbeid van belang. Te gemakzuchtig 
wordt soms gesteld dat deze partij moet kiezen tus
sen het type van een brede volkspartij 'zoals vroe
ger', en een 'moderne' partij waarin aan leden geen 
belang meer wordt toegekend. Deze valse tegenstel
ling vertroebelt het debat, al kan ook de PvdA niet 
heen om de drastische achteruitgang van het aantal 
leden dat de afgelopen decennia heeft plaatsgevon
den . Nadat de toekomstpotentie van democratische 
ledenpartijen in het algemeen is geanalyseerd, wordt 
daarom aan het eind van dit artikel de huidige positie 
van de PvdA vanuit dit perspectiefbeoordeeld. 

De wenselijkheid van een democratische ledenpartij 
Massapartijen vormden een specifieke variant van 
ledenpartijen. De massapartij ontleende haar be
staansrecht aan grote aantallen leden. Veel zogehe-

hun belang als recrute
ringsreservoir of financieringsbron, maar ook 
omdat deze grote aantallen nodig werden geacht om 
mensen aan zich te binden en hen te vormen. Men 
sprak ook wel van 'massa-integratiepartijen'.' 

Het karakteristieke van de ledenpartij ligt niet 
zozeer in het aantalleden of in het streven naar in
kapseling van de massa, maar in de formele moge
lijkheid voor buitenstaanders om zich als lid aan te 
melden en te participeren in de interne activiteiten 
van de partij. 2 Daarmee onderscheidt een ledenpar
tij zich ook van de negentiende eeuwse notabelen- of 
kaderpartijen, die immers meer het karakter bad
den van besloten clubs dan van open ledenpartijen. 
Ledenpartijen zijn ook niet noodzakelijkerwijs voor 
het merendeel van hun inkomsten afhankelijk van 
leden. Zo zijn de Labour Party en de Conservatives in 
het Verenigd Koninkrijk altijd voor het overgrote 
deel van hun inkomsten afhankelijk geweest van gel
den van vakbonden respectievelijk bedrijven, en zo 
ontving de Zweedse Socialistische partij in 199 2 

slechts ongeveer zes procent van haar inkomsten uit 
contributies van leden. Toch worden deze partijen 
ledenpartijen genoemd. 

Niet elke ledenpartij is een democratische leden
partij. Al sinds Michels aan het begin van de twintig
ste eeuw zijn 'ijzeren wet van de oligarchie' for
muleerde, weten wij dat (partij)organisaties een 
natuurlijke neiging hebben tot interne oligarchie
vorming. 3 En zonder de zwartgallige conclusie van 
Michels volledig te delen, lijkt het toch niet te ge
waagd om een zekere mate van centralisme binnen 
partij-organisaties als gegeven te aanvaarden. 

Een belangrijke opvatting in de wetenschappe
lijke literatuur is dat een democratische partijorga
nisatie zo niet onmogelijk, dan toch onwenselijk is. 4 

Democratie bestaat in die opvatting vooral tussen de 
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partijen en niet in de partijen.S In de partijen is 
oligarchisch bestuur noodzakelijk om zich succes
vol als eenheid te kunnen presenteren tegenover 
andere partijen en tegenover de burgers. 6 En dat 
is weer nodig voor het goed functioneren van de 
democratie en van het politieke stelsel als geheel. 
Bovendien zou interne partijdemocratie teveel 
nadruk leggen op de policy seekina-orientatie van 
partijen (het omzetten in regeringsbeleid van in
houdelijl,<e wensen van de partij) ten koste van de -
voor de democratie evenzeer noodzakelijke - strate
gieen van q]lce seekinB (regeringsdeelname) en vote

seekinB (stemmenmaximalisatie)J McKenzie stelt 
zelfs zonder meer dat intern democratische partijen 
'incompatible with the workings of democratic 
government' zijn, omdat zeggenschap over de wet
gevende en uitvoerende macht door een buitenpar
lementaire organisatie als een politieke partij een 
kenmerk is van totalitaire staten. 8 In deze kritiek is 
de echo te horen van het werk van Ostrogorski aan 
het begin van de twintigste eeuw, die toen pleitte 
voor de afschaffing van permanente partijen en in 
plaats daarvan graag ad hoc-partijen zag opereren.9 
McKenzie ziet als enige oplossing een intern oligar
gisch bestuur van partijen, waardoor de politici de 
partijorganisatie in de greep houden en niet an
dersom . 

Deze reeds lang bestaande scepsis tegenover in
terne partijdemocratie is echter gebaseerd op een 
tamelijk eenzijdige visie daarop, namelijk een waar
bij partijleiders slechts marionetten in de handen 
van de actieve !eden zouden zijn en zich als aaents 

strikt houden aan de opdrachten van de principal, het 
partijkader. In een dergelijke opvatting wordt het 
voor onmogelijk gehouden dat de politieke Ieiding 
van een partij de !eden en hun afgevaardigden zou 
weten te overtuigen van de juistheid van haar opi
nies. Bovendien gaat die opvatting er vanuit dat de-

mocratische partijorganisaties zich dagelijks bezig
houden met het bestuur van hetland. 

Een dergelijke overtrokken democratie-opvat
ting wordt hier niet gehanteerd. Wanneer in het ver
volg gesproken wordt van een democratische leden
partij, wordt niet betoogd dat partijleden in aile as
pecten van de interne besluitvorming van partijen 
het laatste woord hebben, maar wei dat zij ten min
ste - direct of indirect - de partij-elite ter verant
woording kunnen roepen en uiteindelijk naar huis 
kunnen sturen en vervangen door een andere elite. 
De mate van interne partijdemocratie kan varieren, 
maar bij deze minimum-eis ligt de grens tussen de
mocratische en niet-democratische ledenpartijen. 

De vraag die zich nu voordoet is of dergelijke de
mocratische ledenpartijen nog een toekomst heb
ben. Deze vraag wordt hier niet beantwoord vanuit 
de normatieve gedachte dat partijen die zeggen de 
democratie hoog in het vaandel te voeren dat ook 
zouden moeten Iaten zien in hun eigen organisatie. 
Een dergelijk antwoord zou al snel tot de reactie kun
nen lei den dat de praktijk - 'helaas' wellicht - geen 
ruimte biedt voor echt democratische ledenpartijen. 
Deze empirische bewering (' er is geen ruimte voor 
democratische ledenpartijen') zal daarom eveneens 
worden weerlegd met empirische argumenten. 
Daarbij is eerst gekozen voor het perspectief van de 
politieke !eiders, omdat de gedachte nogals eens te 
horen is dat politieke !eiders geen enkel nut (meer) 
hebben van een democratische ledenorganisatie en 
daarom kiezen voor een partijtype waarin led en geen 
rol van betekenis meer spelen. Vervolgens zal wor
den ingegaan op nut en noodzaak van democratische 
ledenpartijen voor het politieke stelsel als geheel. 

Wat is het nut van /eden voor de partijleidina? 

Politi eke partijen kunnen in theorie bestaan met een 
'ledenbestand' dat weinig groter is dan het aantal 

1. Maurice Duverger, Les Partis Poli
tiques, Paris, 1951; Sigmund Neumann 
(red.), Modern Political Parties, Chicago, 
Chicago University Press, 1956. 
2. Lidmaatschap door individuele of 
groepsgewijze coiiptatie leidt niet tot 
een ledenpartij . Wei kunnen partijen 
beperkingen stellen : bijvoorbeeld een 
minimum-leeftijd , nationaliteit of inge
zetenschap, betaling van contributie, 
etc. 

(auteurs die interne partijdemocratie 
verdedigen) zijn: Alan Ware, The Loaic 
'!.[Party Democracy, London, Macmillan, 
1979; en: Jan Teorell, 'A Delibarative 
Defence of Intra-Party Democracy' , in: 

466. Zie ook: Duverger, op. cit, p. 134. 
7 Kaare Strem , "A Behavioral Theory 
of Competitive Political Parties', in : 
American j ournal '!.[Political Science, 34 
(199o), P· S77· 

3. Robert Michels, Democratie en oraani
satie. Rotterdam, 1969 ( oorspronkelijk 
1911). 
4· Twee recente uitzonderingen 

Party Politics, vol. S, no. 3, 1999, pp. 
363-382 (een aantal 
literatuurverwijzingen in deze alinea 
zijn aan Teorell ontleend). 
s. E.E. Schnattschneider, Party 
Government, New York, Rinehart and 
Company, 1942, p. 6o. 
6. William E. Wright, A Comparative 
Study '!.[Party Oraaniza!ion, Columbus, 
Charles Merrill Publishing, 197 1 , p. 

8. Robert McKenzie, ' Power in the 
Labour Party: The Issue of Intra-Party 
Democracy', in: Dennis Kavanagh 
(red .), The Politics'!.[ the Labour Party, 
London; Allen and Unwin , 1982, p. 
194-198 ; zoals geciteerd bij Teorell, op. 
cit., p. 36s. 
9. Mosei Ostrogorski, La democra!ie et 
l'oraanisation des partis politiques, Paris, 
1903. 
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topfuncties dat de partij bezet in het politieke sys
teem. Partijen zijn dan niet veel meer dan een 'team 
van)eiders'. I 0 Het is zelfs denkbaar dat slechts een 
persoon, die over voldoende geldmiddelen be
schikt, professionals inhuurt die een uitgekiende 
verkiezingscampagne opzetten, die resulteert in de 
verkiezing van die ene persoon of een door hem aan
gewezen persoon of groep personen. Oat is echter 
niet eenvoudig. Het komt zelden voor dat politieke 
ondernemers buiten (bestaande) partijen om hun 
politieke vernieuwingsideeen proberen te realise
ren. Muller stelt, gebruikmakend van de rationele 
keuze-theorie en in navolging van Aldrich, dat poli
tieke ondernemers met red en doorgaans de weg van 
de bestaande partijen kiezen . 1 1 Partijorganisatie is 
namelijk een effectieve manier om transactiekosten 
die verbonden zijn met het op poten zetten van een 
succesvolle politieke alliantie, te reduceren . In ter
men van de econornische theorie van de democratie: 
op een verkiezingsmarkt zullen politieke onderne
mers in de jacht op stemmen allerlei 'transactiekos
ten' moeten maken ('search and information costs, 
bargaining and decision costs, policing and enforce
ment costs' 12

). Een partijorganisatie reduceert die 
kosten doordat zij de werking van de (kiezers)markt 
deels vervangt door interne hi:erarchie. De 'eige
naar ' van de partij, de partijleiding, heeft daardoor 
meer middelen ter beschikking voor de electorale 
strijd met andere (bestaande) partijen. Een politieke 
ondernemer die zijn succes beproeft buiten (be
staande) partijorganisaties om, moet wei over heel 
vee! extra energie en hulpbronnen beschikken, wil 
hij de organisatorische kracht van bestaande partijen 
evenaren. Het is niet onmogelijk, maar wei extra 
moeilijk. 

Politieke partijen lossen - aldus Miiller - voor 
politieke !eiders bovendien ( deels) het probleem van 
collectieve actie op, dat door Olson in 196 5 indrin
gend is beschreven: een rationele burger zal niet in 
een collectieve actie participeren, ook a! is het resul
taat van die collectieve actie ook voor hem voorde
lig, omdat zonder zijn participatie die collectieve 
actie toch wel tot stand komt. Hij gedraagt zich aldus 
als een free rider, met dien verstande dat als iedereen 
datzelfde zou doen, de gewenste collectieve actie 
niet tot stand zou komen. Om dit dilemma op te los-

sen moet de rationele burger geprikkeld worden 

toch deel te nemen aan de collectieve actie. Een po
litieke ondernemer die een partijorganisatie wil ge
bruiken om genoemde transactiekosten te verrnin
deren - en dat gebeurt beter naarmate de I eden van 
die organisatie bereid zijn zijn Ieiding te volgen - , zal 
daarom wei iets aan de !eden van die organisatie in 
ruil moeten geven. Dergelijke 'selectieve prikkels' 
kunnen varieren van het geven van mooie functies 
aan leden, het aanbieden van goedkope goederen of 
diensten, tot het overnemen van specifiel<e opvat
tingen van de (actieve) leden. Op korte termijn kan 
de partijleiding die behoefte aan selectieve prikkels 
wellicht negeren, op de lange duur ondermijnt dat 
de loyaliteit van de organisatie aan de partijleiding. 
Oat kan leiden tot verdeeldheid in de partij doordat 
ontevreden leden hun stem verheffen ('voice' in de 
term en van Hirschman 1 3) en daarmee rnisschien de 
effectiviteit van de partij op de kiezersmarkt op 
korte termijn verminderen. lndien de partijleiding 
echter de voice van partijleden met respect bejegend, 
kan voorkomen worden dat ontevredenheid onder 
de partijleden leidt tot issue extremism : radicale stand
punten van het partijkader die niet zouden corres
ponderen met de (veronderstelde) voorkeuren van 
kiezers en daardoor electoraal schadelijk zijn voor 
de partij . 14 Het negeren van de behoefte aan selec
tieve prikkels kan ook leiden tot vertrek ('exit') van 
!eden, wanneer de partijleiding ineens standpunten 
inneemt die haaks staan op de belangen of opvattin
gen van de !eden of wanneer de partijleiding de 
!eden van de organisatie structured het gevoel geeft 
dat het lidmaatschap van de organisatie hen geen be
paalde voordelen oplevert. Dan loopt de organisatie 
leeg en ziet de partijleiding zich gesteld voor 
enorme transactiekosten, die tot dusver door de 
partijorganisatie waren opgevangen. 

N u brengt het instandhouden van een partijorga
nisatie ook kosten met zich mee. Die kosten moeten 
vanzelfsprekend minder zijn dan genoemde transac
tiekosten op de electorale markt. Nogal eens ver
zuchten partijleiders dat de interne activiteiten in de 
partijorganisatie zoveel tijd kosten en relatief weinig 
opleveren. Maar daarbij gaan zij uit van de situatie 
dat de partij bestaat, dat de partijnaam als 'merk' be
kend is bij het grote publiek, en dat een heleboel 

10. Anthony Downs, An Economic Theory 
'!.fDemocracy, New York, Harper & 
Row, 19>7, pp. 25-26. 

Making delegation and accountability 
work', in: European Journal '!.fPolitical 
Research, 37 (2ooo), pp. 309-3 33) 

1 3. Albert Hirschman, Exit, Voice and 
Loyalty: responses to Decline in Forms, 
Organizations, and States, Cambridge 
MA, Harvard University Press, 1970. 

14. Teorell, op.cit, p. 373 · 
1 1. Wolfgang C. Muller, 'Political 
Parties in parliamentary democracies: 

1 2. Dahlman, zoals geciteerd bij 
Muller, 2ooo, vorige noot. 
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!eden meestal op vrijwillige basis activiteiten ver

richten, die zonder partijorganisatie tot hoge trans
actiekosten zouden leiden. Het onderhouden van 
een gezonde partijorganisatie is daarom uiteindelijk 
in het belang van de politieke !eiders zelf. 

Omdat leiderschapsposities in partijen in de regel 
pas worden ingenomen na open of verborgen con
currentie tussen kandidaten, bestaat de mogelijk
heid om zittende !eiders die een nieuwe periode am

tie- inkomsten - on clanks het ledenverlies - nog ver

uit de grootste bron van inkomsten, maar ook in Ian
den waar dat niet het geval is, kan.op !eden met meer 
succes een beroep gedaan worden om de partijkas 
(extra) te spekken dan op niet-leden. Vooral in elec
toraal spannende perioden vormen de leden van een 
politieke partij een financiele hulpbron waarop poli
tieke !eiders in voorkomende gevallen een extra be
roep kunnen doen. 

Het belang van partijleden als recruterinssreservoir 
bieren, te dwingen verant
woording af te leggen aan 
de partijorganisatie. Daar
mee is de mogelijkheid van 
een democratische leden
partij gegeven. Partijlei
ders hebben - zoals gezegd 

een partijorganisatie 
nodig om eigen ambities te 
verwezenlijken, maar zij 
zullen daarbij de wensen 

Het is de kortzichtigheid van de 

leiding van een politieke partij die 

een bedreiging vormt voor het 

democratisch karakter van een partij, 

en niet de veronderstelde 

gedateerdheid van deze 

voor politici is groot. Een 
sterk dalend ledental stelt 
partijen dan ook voor pro
blemen. Met name op lo
kaal niveau zal het moeilij
ker worden om voldoende 
kandidaten van goede kwa
liteit te vinden. Dat is in 
sterkere mate het geval 
wanneer bij de selectie van 
kandidaten ook de verte-

organisatievorm. 

van de !eden van de organisatie op den duur niet 
kunnen negeren en zij kunnen daarom door die or
ganisatie ter verantwoording worden geroepen. De
mocratische ledenpartijen zijn daardoor niet een 
uitdrukking van een utopisch verlangen of van ntis
plaatste nostalgie, zij vloeien voort uithet welbegre
pen eigenbelang van de politieke elite. Dat belang 
wordt nog eens onderstreept door de rol die de basis 
van de partijorganisatie kan vervullen als 'branda
larm': alarmerende berichten van partijleden over 
de effecten van beleid, uitgevoerd door partijgeno
ten op politieke topposities, zijn voor die partij-elite 
betrouwbaarder dan een ander protest, omdat zij af
komstig zijn van mensen met grosso modo dezelfde 
politieke opvattingen . 1S 

Los van deze wat abstracte benadering op basis van 
de rationele keuze-theorie (maar er niet per se mee 
strijdig), zijn er nog andere redenen voor partijlei
ders om te hechten aan een democratische ledenor
ganisatie. 16 

Hoewel het !eden tal minder groot is dan vroeger 
zijn !eden nog steeds belangrijk als (additionele)fi
nancierinssbron . In Nederland vormen de contribu-

genwoordiging van maatschappelijke verscheiden
heid wordt nagestreefd. 

Bij het vervullen van verschillende politieke 
vacatures is pure cooptatie door de partijleiding on
doenlijk en vol risico. Cooptatie is, zeker bij grote 
aantallen functies, tijdrovend en de politieke Ieiding 
heeft er belang bij dat - afgezien van een paar wild 
cards- de meeste kandidaten betrouwbaar zijn in de 
zin dat zij de eenheid van de partij niet te zeer in de 
waagschaal stellen ofhet imago van de partij schade 
toebrengen. De ledenorganisatie client daarbij tege
lijk als 'leerschool' en test site voor aspirant-politici. 
Dat behoeft niet zonder meer te betekenen dat ai
leen 'apparatsjiks' gekandideerd worden. Ook par
tijleden die overigens niet actief zijn, kunnen op ad 
hoc basis 'uitgeprobeerd worden' door hen, bij
voorbeeld, tijdelijk in een partijcommissie mee te 
Iaten draaien. 

Het dalend aantal !eden leidt niet noodzakelij
kerwijs tot een sterkere gerichtheid op de staat. 1 7 

Politieke partijen zijn van nature gericht op de staat, 
omdat zij vrijwel allemaal zijn opgericht om te pro
beren het overheidsbeleid te bemvloeden in een 
door hen gewenste richting. Maar de stelling dat een 

ts. Muller, op.cit, p. 3 29. 
t6. Voor een verdediging van interne 
partijdemocratie gebaseerd op het 
model van een deliberatieve 
democratie, zie Teorell, op.cit. 

Mair, 'Changing Models of Party 
Organization and Party Democracy: 

isoleren van de samenleving ( voor een 
kritisch commentaar hierop zie: Ruud 
Koole, 'Cadre, Catch-all or Cartel: A 
Comment on the Notion of the Cartel 
Party', in: Parry Politics, vol. 2 ( 1996), 
no. 4, pp. so7-s23. 17. Anders: Richard Katz and Peter 

The Emergence of the Cartel Party, in: 
Parry Politics, vol. 1 (t99S), pp. S-28. 
Katz en Mair stellen dat partijen steeds 
meer 'agents of state' worden, rue zich 
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kleiner led ental betekent dat de orientatie op de (ge
organiseerde) samenleving zwakker wordt, omdat 
de weinige actieve partijleden -a! dan niet door tijd
gebrek- zich in hun vrije tijd zouden beperken tot 
slechts aan de partij gerelateerde activiteiten, gaat 
niet zonder meer op. Onderzoek onder de !eden van 
de vier grootste Nederlandse politieke partijen wijst 
uit dat (actieve) partijleden juist veel meer dan de 
gemiddelde kiezer actief zijn in allerlei andere maat
schappelijke organisaties. ' 8 De band met de civil so
cieo/ is juist erg sterk. Partijleden kunnen als vertol
kers optreden van gevoelens, inzichten en belangen 
die in de (georganiseerde) samenleving aanwezig 
zijn. Oat maakt de eerder vermelde 'brandalarm'
functie van de ledenorganisaties ook zo waardevol 
voor partijleiders. 

Partijen met led en die ook actief zijn in vele an
dere maatschappelijke verbanden beschikken daar
mee over een ideeenreservoir, dat sterk kan verschillen 
van wat politieke bestuurders aangereikt krijgen uit 
het bureaucratisch apparaat, waaraan zij Ieiding 
geven, of uit technocratische adviesorganen waarop 
vaak een beroep wordt gedaan. Soms kan dat lastig 
zijn voor bestuurders, omdat ideeen uit de partij 
niet altijd corresponderen met de dominante inzich
ten in het politiek-bureaucratisch complex. In dat 
geval staan politieke !eiders met bestuursverant
woordelijkheid onder druk de ideeen uit de partij op 
korte termijn te negeren . Het kennis nemen van de 
ideeen van de eigen achterban kan echter ook op de 
korte termijn, en zeker op de wat langere termijn, 
behulpzaam zijn bij het maken van een keuze uit de 
vele voorliggende beleidsopties . Niet aileen omdat 
de politieke Ieiding daarmee de achterban aan zich 
kan binden en kennis en ervaring krijgt aangereikt, 
maar ook omdat de ideeen van de eigen partijleden 
die actief zijn in vele maatschappelijke organisaties 
de uitdrukking zijn van ideologische voorkeuren en 
emotionele geladenheid. Voor een politiek Ieider 
die als bestuurder zowel te maken heeft met com
plexe beleidsvormingsprocessen als met electorale 
voorkeuren kunnen deze ideeen van partijleden een 
belangrijk hulpmiddel zijn om politieke keuzes te 
maken . 

Ook de toegang tot free publicio/ wordt gediend 
met een levendige partijorganisatie. Op korte ter
mijn kan een 'gelikt' congres van een politieke partij 

het als media event goed lijken te doen, op de lange 
terrnijn kunnen door partij en georganiseerde bij
eenkomsten genegeerd gaan worden door de media. 
De grote televisie-stations in de Verenigde Staten 
hebben dit jaar minder aandacht dan ooit besteed 
aan de Conventies van de Democraten en de Repu
blikeinen. De topman van CBS, Dan Rather, recht
vaardigde dat als volgt: 

'The parties have designed these conventions, 
both of them, to be marketing tools - not news 
events, but marketing tools .. . The argument that 
somehow we have a "moral responsibility" to carry 
the political parties' fogging-machine infomercial 
! don't buy it'. '9 

Een transformatie van partijbijeenkomsten in 
'infomercials' zal daarom uiteindelijk averechts 
werken: bedoeld om via free publicio/ een sterk gere
gisseerd beeld van de partij bij de kiezers over te 
brengen, brengen zij de media er toe nauwelijks nog 
aandacht aan die gebeurtenis te schenken. 

Het imago van een politieke partij bij het grote 
publiek kan door een democratische ledenorganisa
tie worden versterkt. Het beeld van een 'open, toe
gankelijke' partij, waarin de inbreng van 'gewone 
mensen' serieus wordt genomen, is een belangrijk 
retorisch argument in politieke debatten. Zeker nu 
de peri ode van vastomlijnde achterbannen voorbij is 
en de meer autonome kiezer steeds opnieuw moet 
worden overgehaald om op een bepaalde partij te 
stemmen, is hetargument van een politiek Ieider tij
dens een campagne dat hij namens een democrati
sche organisatie van 'mensen zoals u' spreekt een 
voordeel. Recentelijk is dan ook een trend waar
neembaar van het toekennen van meer bevoegdhe
den aan individuele partijleden (interne referenda 
over issues, directe verkiezingen van de politiek Iei
der en/ of voorzitter van een partij, etc.) en van het 
houden van 'open debatten', waaraan niet slechts af
gevaardigden van afdelingen mogen deelnemen, 
maar die open staan voor ieder partijlid, soms zelfs 
ook voor niet-partijleden. Een politiek Ieider die 
zegt op democratische wijze rekening te will en hou
den met de opvattingen van de kiezers, maar die de 
eigen partijorganisatie dictatoriaal bestuurt, is een 
gemakkelijke prooi voor aanvallen van tegenstan
ders. 

Het risico van deze ontwikkeling betreft de mo-

1 8. Joop van Holsteyn, Ruud Koole en 
Jos Elkink, 'Partijleden: marginaal of 
midden in de maatschappij? Leden van 

CDA, o66, PvdA en vvo en hun 
activiteiten in de samenleving' , paper 
PoiHicologen-etmaal 2ooo. 

19. Geciteerd door Mark Danner,' The 
Shame of Political TV', New York Review 
'![Books: www.nybooks.com ., 8 
September 2ooo. 
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gelijkheid dat de Ieiding van een politieke partij ver
nieuwingen in deze richting slechts doorvoert van
wege dat imago, maar zich in de praktijk weinig ge
legen laat liggen aan uitkomsten van die 'open de
batten' die de Ieiding niet uitkomen. 20 Het imago 
van een democratische partij is naar buiten toe dan 
wei gevestigd, maar de feitelijke gang van zaken in 
de partij correspondeert daar niet mee. Ook hier is 
er weer een spanning tussen korte en lange terrnijn 
belangen van de politieke Ieiding. Op korte termijn 
kan het handig lijken onwenselijke uitkomsten van 
interne processen zoveel mogelijk te negeren, op 
langere termijn mist de partijleiding daarmee wel
licht de kans een belangrijke maatschappelijke ont
wikkeling tijdig te signaleren en loopt zij het risico 
dat mensen die zich actief hebben betoond in 
(nieuwe) partijactiviteiten terleurgesteld raken in 
de resultaten ervan en de partij verlaten. 

Wat is het nut van democratische ledenpartijen voor 

het politieke stelsel als aeheel? 

Men kan zich theoretisch een democratisch politiek 
stelsel voorstellen zonder ledenpartijen. In een be
roemde definitie van Schumpeter omschreefhij de
mocratie als 'that institutional arrangement for arri
ving at political decisions in which individuals ac
quire the power by means of a competitive struggle 
for the people's vote'. 21 Zolang er maar competitie 
tussen elites is om de stemmen van de kiezers, is er 
sprake van democratie. Op Schumpeter's elitistische 
definitie van democratie is later vee! kritiek geko
men omdat zij te minimalistisch werd geacht. Maar 
indien men Schumpeter's defmitie zou hanteren, 
kan men zich voorstellen dat concurrerende elites 
zich van andere organisaties dan ledenpartijen be
dienen om campagne te voeren. Wanneer, bijvoor
beeld, voldoende geldmiddelen voorhanden zijn, 
zou men zich een campagneteam kunnen aanschaf
fen dat met de modernste technieken het electoraat 
bewerkt. Hierboven is echter reeds uiteengezet dat 
het in het belang van politieke ondernemers is om 
transactiekosten te reduceren door middel van een 
(permanente) partijorganisatie. Electoraal succes 
zonder een organisatie met vrijwilligers is niet on-

mogelijk, maar brengt enorm vee! (transactie)kos
ten met zich mee en is doorgaans slechts kortstondig 
van aard. 

Juist de betrekkelijke stabiliteit van partijorgani
saties is een voordeel voor een democratie. Wanneer 
partijorganisaties veelvuldig ten onder gaan, komt 
ook de stabiliteit van de democratie in gevaar. De
mocratie kan niet zonder een zekere voorspelbaar
heid van krachtsverhoudingen, ook al mogen deze 
natuurlijk nooit tevoren volledig vast liggen. Dat 
laatste was bijvoorbeeld het geval in communisti
sche dictaturen. Maar ook in somrnige Westerse Ian
den waren de resultaten van verkiezingen lange tijd 
in hoge mate voorspelbaar. Partijen beschikten over 
min of meer stabiele achterbannen, die scherp van 
elkaar onderscheiden waren. Door de betrekkelijk 
geringe concurrentie tussen partijen in die Ianden 
was het mogelijk dat somrnige ervan weliswaar le
denpartijen waren, maar met een !age graad van in
terne partijdemocratie. 

In de huidige post-industriele samenlevingen, 
met een hoog opgeleide bevolking en vee! zwevende 
kiezers, kunnen partijen zich vee! moeilijker het 
imago van een ondemocratische organisatie veroor
loven. De kwetsbare electorale positie van partijen 
staat niet toe dat zij bekend staan als een 'club van 
notabelen' of als een 'leninistische strijdorganisa
tie'. Democratische ledenpartijen zijn daarom eer
der een antwoord op moderne ontwikkelingen dan 
een overblijfsel uit het verleden. Daar komt nog bij 
dat partijorganisaties bij uitstek de plek kunnen zijn 
voor een 'deliberatieve arena', waar belangen en op
vattingen in een ordelijk debat tegen elkaar worden 
afgewogen, omdat partijen geen specifieke belangen 
vertegenwoordigen. 22 In een land als Nederland 
vond dat vroeger tot op zekere hoogte plaats in de 
zuilen. Na de ontzuiling is het belang van partij -or 
ganisaties ook in dit opzicht aileen maar toegeno
men. Tegelijkertijd verlangt diezelfde kwetsbare po
sitie dat partijen zich, in ieder geval tijdens campag
nes, als eenheid aan de kiezers presenteren, waar
door een zekere mate van centralisme gewenst is. 

De voorlopige conclusie is daarom dat de demo
cratie gediend is met ledenpartijen vanwege hun or-

20. Een andere overweging om meer 
elementen van directe democratie in 
partijen in te voeren is het aantrek
kelijker maken van de organisatie voor 
nieuwe !eden en het bevorderen van de 
participatie van !eden. Onderzoek naar 
de situatie in Duitsland wijst echter uit 

dat die nieuwe vormen vooralsnog niet 
hebben geleid tot een ledenaanwas en 
evenmin tot participatie van meer 

in: Party Politics, Vol. s, no. 3, July 
1999, p. 358) 
21. J.A . Schumpeter, Capitalism, 
Socialism and Democracy, London, 1987, 
p. 269 (oorspr. 1943). 

I eden; wei tot hogere participatie van 
de !eden die toch al actief waren 
(S. Scarrow, 'Parties and the Expansion 
of Direct Democary : Who Benefits? ', 

22. Teorell, op.cit., p. 374· 
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denende, stabiliserende functie voor het politieke 
stelsel. En die ledenpartijen kunnen zich in de hui
dige samenleving niet langdurig een beeld van een 
ondemocratische organisatie permitteren, ook a! zal 
er altijd een zekere mate van centralisme in partijen 
bestaan. 

De betrekkelijke stabiliteit van partijorganisaties is 
nog om een andere red en van belang voor de demo
cratie als geheel. Omdat partijen zich - in de regel 
met meer bezighouden dan slechts een belang of een 
issue, zijn zij bij uitstek organisaties die een bepaald 
thema op de politieke agenda kunnen houden, ook 
wanneer de waan van de dag zich inmiddels op een 
ander thema heeft gestort. De vaak bekritiseerde in
ertie van partijorganisaties, die onder meer bevor
derd wordt door de ideologische en/ of emotionele 
betrokkenheid van partijleden bij bepaalde kwesties, 
kan een middel zijn om reele belangen en zorgen 
toch onderwerp te Iaten blijven van politieke discus
sies. Oat is tevens een aanwijzing voor de stelling dat 
belangenorganisaties en politieke partijen niet zo
zeer elkaars concurrent zijn, maar veeleer elkaar 
aanvullen. In een peri ode dat een bepaald them a in de 
belangstelling staat, zullen belangenorganisaties die 
gericht zijn op dat thema veel aandacht krijgen . Te 
snel wordt dan ( ook door die organisaties) geconclu
deerd dat politieke partijen terrein verliezen aan die 
organisaties. Maar op het moment dat het desbe
treffende thema weer uit de politieke belangsteling 
raakt, zullen belangenorganisaties graag goede con
tacten met partijen onderhouden om 'hun' issue 
toch in de politieke belangstelling te houden. 

In sommige democratie-opvattingen wordt vee! 
belang gehecht aan het geheel van maatschappelijke 
organisaties, tegenwoordig vaak aangeduid met civil 

society. Die organisaties hebben op hun beurt weer 
een groot belang bij permanente partijorganisaties. 
Activisme van !eden van belangengroepen in poli
tieke partijen kan van belang zijn om het thema ' le
vend' te houden en democratische ledenpartijen zijn 
daarvoor het meest geschikt, ook a! moet dat thema 
daar concurreren met andere thema's. 2 3 

Tenslotte, en in het verlengde van het voor
gaande, zijn democratische ledenpartijen beter in 
staat dan andere partijorganisaties om bij te dragen 
aan de quintessence van de democratie : het bieden van 
een keuze aan de kiezers. In een democratie moeten 
kiezers iets te kiezen hebben. Politieke partijen 
moeten zich daarom idealiter aanbieden als van el
kaar onderscheiden inhoudelijke bakens, die de kie
zers de weg wijzen en ordenend zijn voor het pu
blieke debat. 24 Partijen met een wellicht klein, maar 
actief ledenbestand zullen wat rninder makkelijk 
toegeven aan de verleiding om zich tijdens de cam
pagne uitsluitend te concentreren op het thema van 
de dag zoals dat bij de modale kiezer op dat moment 
leeft of zich te beperken tot thema's die slechts door 
de politiek-bureaucratische elite zelf naar voren 
worden geschoven. Zij kunnen hierdoor meer te
genstand bieden aan het proces van ideologische 
convergentie, waarvan de uiterste consequentie is 
dat kiezers inhoudelijk niets meer te kiezen hebben. 
Zeker, de inbreng van ( actieve) !eden in de menings
vorming binnen partijen is geen garantie voor een 
intern consistent verkiezingsprogramma. Evenmin 
is een congruentie tussen de opvattingen van de 
!eden en de kiezers zonder meer gegeven. Hier is 
enige centrale sturing door middel van interne par
tijdebatten gewenst. Maar zonder de ideologische 
en emotionele inbreng van de !eden is de kans groter 
dat de partijleiding zich bij verkiezingen telkens laat 
lei den door het electorale gewin op korte termijn en 
zich minder bekommert om de inhoudelijke profile
ring van de partij op langere termijn. Oat laatste is 
echter zowel voor de partij zelf als voor de democra
tie als geheel op den duur van levensbelang. 

Zullen er in de toekomst nag partijleden zijn? 

Wanneer men overtuigd is van het nut van democra
tische ledenpartijen, moet men zich de vraag stellen 
of burgers iiberhaupt nog lid van een politieke partij 
willen worden. In heel West-Europa dalen de leden
tallen van politieke partijen. In numerieke zin be
staan massapartijen derhalve niet meer. Politieke 
partijen organiseren op basis van een vee! bescheide-

23 . In de woorden van Alan Ware.: 'A 
key problem with cause groups is that 
support for them changes dramatically 
as the salience of the issue among the 
public changes ... Moving outside the 
party framework altogether is a risky 
strategy for a cause' proponents, 
because far more now depends on the 
group staying together aand maintaining 

public interest in the cause'; A. Ware, 
Political Parties and Parry Systems, 
Oxford, Oxford University Press, 
1996, p. 84. 

preferentie-vormende rol door de 
kiezers inhoudelijke alternatieven voor 
te leggen, die door de kiezer (gedeelte
lijk) worden overgenomen. De mate 
waarin deze worden overgenomen kan 
voor de partij weer reden zijn het 
oorspronkelijk alternatief (enigszins) bij 
te stellen. Hierdoor is de partij zowel 
baken als vertolker. 

24. Hier wijk ik af van de rationele 
keuze-theorie die immers veronderstelt 
dat politieke preferenties (bij kiezers) a 

priori aanwezig zijn. In rnijn opvatting 
vervullen politieke partijen ook een 
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ner ledenbestand is echter wei degelijk mogelijk. 
Waar precies de ondergrens ligt voor het aantal par
tijleden, is niet exact vast te stellen. Maar wanneer 
een partij niet veel meer leden zou hebben dan er 
politieke functies in of namens die partij te vervullen 
zijn, dan komt die ondergrens duidelijk in zicht 
(hoewel een persoon ook verschillende functies te
gelijk kan vervullen). 

In Nederland bestaat laatstgenoemde situatie 
nog niet. Geschat wordt dat er ongeveer tien maal 
zoveel mensen lid van een partij zijn als er politieke 
functies te vergeven zijn. Vaak wordt er vanuit ge
gaan dat het recruteringsreservoir beperkt is tot de 
actieve )eden van een partij. In Nederland is - bij de 
grotere partijen - gemidde)d I ) a 2 0 procent Van de 
partijleden actief. Maar recent onderzoek toont aan 
dat ook onder degenen die momenteel niet of nau
welijks actief zijn, er zich mensen bevinden die de 
ambitie hebben om namens de partij een politieke 
functie te aanvaarden en dat ook denken te kun
nen. 2 ' Partijen doen er dus goed aan om bij de re
crutering van politici ook onder de niet-actieve 
)eden te zoeken. 

Niettemin is duidelijk dat de meeste partijleden 
niet actief zijn en dat ook niet will en worden: zij zijn 
de facto donateurs. Hun partijlidmaatschap is vooral 
een uiting van loyaliteit aan de partij vanwege de in
houdelijke doelen die de partij zegt nate streven. 26 

Het optreden van politieke partijen als inhoudelijk 
bakens is daarom niet alleen van belang om kiezers 
een keuze te bieden, maar ook vanwege de stimulans 
die er van uitgaat om lid te worden van een partij. 

Het feit dat de meeste partijleden niet actief zijn 
en ook niet willen worden behoeft het democratisch 
karakter van een partijorganisatie niet per se te scha
den. Het belangrijkste is dat de interne partijkanalen 
open staan voor ieder partijlid dat actief wil zijn en 
op die wijze het beleid van de partij op lokaal ofbo
venlokaal niveau of beide wil proberen te beinvloe
den . Daarvoor is een intern verantwoordigingsplat
form nodig, waaraan politieke functionarissen in en 
buiten de partij verantwoording verschuldigd zijn 
voor hun optreden in en namens de partij. Bij de 
meeste partijen is dat op nationaal niveau het con
gres, meestal bestaande uit afgevaardigden van de 
lokale afdelingen; in een enkel geval, zoals bij o 6 6, 

hebben aile partijleden spreek- en stemrecht op het 
congres. Vaak is het ook het nationale congres dat de 
]eden van het partijbestuur kiest en de parlements
kandidaten aanwijst, maar dat behoeft niet zo te zijn. 
Kandidaten voor parlementszetels worden vaak op 
districtsniveau aangewezen en steeds vaker introdu
ceren partijen plebiscitaire elementen zoals de 
rechtstreekse verkiezing van I eden van het partijbe
stuur. 

Van belang voor een democratische partijorgani
satie is de mogelijkheid voor partijleden om direct of 
indirect aan de interne besluitvorming mee te doen 
en om direct of indirect politieke functionarissen ter 
verantwoording te kunnen roepen. Dat de meeste 
partijleden van die mogelijkheid geen gebruik rna
ken is niet nieuw en evenmin typerend voor poli
tieke partijen. Vroeger was het in partijen niet echt 
anders (en derhalve kan ook niet geconstateerd wor
den dat partijen 'afglijden' in de richting van dona
teurspartijen) en in andere maatschappelijke organi
saties komt de participatie van led en doorgaans ook 
niet veel hoger uit dan de ongeveer ( l a 20 procent 
van de led en die actief zijn in politieke partijen. 

Bij een democratische partijorganisatie hoort te
vens de mogelijkheid tot het voeren van interne op
positie. Bij verschil van inzicht tussen de top van de 
partij en (een deel van) de actieve !eden moeten 
voor de laatsten garanties bestaan om zich te organi
seren. Dat houdt in dat het formele kader van de in
terne besluitvormingsprocessen wordt gerespec
teerd: )eden dienen tijdig en zo volledig mogelijk 
geinformeerd te worden, congressen en andere par
tijbijeenkomsten dienen volgens de afgesproken 
spelregels georganiseerd te worden, etc. Het houdt 
tevens in dat de Ieiding in de gelegenheid wordt ge
steld zich te verdedigen tegen de kritiek en de kans 
moet krijgen het congres van haar gelijk te overtui
gen . Een democratische partij is echter niet een par
tij waar altijd interne oppositie aanwezig is, maar zij 
moet wel altijd aanwezig kunnen zijn en zich kunnen 
organiseren. Voor de partijleiding van het moment 
kan dat soms lastig zijn, maar - zoals hierboven uit
eengezet - door deze open kanalen beschikt zij te
vens over een 'brandalarm' waarmee zij haar voor
deel kan doen. Voor de partij als geheel zijn de open 
partijkanalen op den duur van levensbelang, omdat 

2>. Deze informatie is ontleend aan: 

{ 
R.A. Koole, J.J.M . van Holsteyn 
en J.A. Elkink, Rekruterina en 
representatie in een representatiif stelsel: 
bevindinaen van een empirisch onderzoek 

onder /eden en kiezers van CDA, D66, PvdA 
en VVD, Leiden, looo (rapport in 
opdracht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksaangelegenheden). 

26. J.J.M. van Holsteyn en R.A. Koole, 
'Wie zijn eigenlijk de !eden van de 
PvdA?, in: Socialisme &_Democratie, 
jaargang >7, no. 2 februari 2ooo, pp. 
93-104. 
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zij de partij dwingen geluiden uit de achterban seri
eus te nemen en open te staan voor nieuwe inzichten 
en nieuwe personen. Daarmee is de kans groter dat 
de partij ook in veranderde omstandigheden haar 
plaats in het politieke stelsel weet te behouden of 
zelfs te versterken. 

Een betrekkelijk laag ledental van politieke par
tijen moet door allerlei maatschappelijke ontwikke
lingen waarschijnlijk als gegeven worden be
schouwd. Daarmee is echter niet de zwanezang van 
de democratische partijorganisatie gezongen. On
clanks het dalende ledental zijn er vooralsnog vee! 
partijleden die om inhoudelijke redenen lid zijn ge
worden, 2 7 zonder hun persoonlijke belangen 
voorop te stellen. De Ieiding van een politieke partij 
zou erg onverstandig zijn wanneer zij deze mensen 
niet serieus zou nemen. Oat is zowel voor de in
standhouding van het publieke domein in een demo
cratic van belang, als voor hun eigen positie en die 
van hun partij. Het vereist wei dat de Ieiding van een 
politieke partij korte terrnijn belangen afweegt 
tegen belangen op de wat langere terrnijn. Het ge
vaar is zeker aanwezig dat kortzichtigheid bij poli
tieke !eiders leidt tot het verwaarlozen van de de
mocratic in de partijorganisatie, maar dat is iets an
ders dante beweren dat zij daar geen belang meer bij 
zouden hebben. 

De PvdA en de voorstellen van de commissie-Brouwer 
Voor een sociaal-democratische partij als de PvdA 
geldt bovenstaand pleidooi voor een democratische 
partijorganisatie a fortiori. Recente ontwikkelingen 
in die partij geven echter reden tot zorg, niet in de 
eerste plaats vanwege de daling van het ledental, 
maar vee leer door de ontwikkeling van de partij als 
vereniging van !eden. Tegelijk is er geen partij die 
zich zo vaak met de partijorganisatie bezig houdt als 
de PvdA. Het laatste decennium zijn er verschil
lende pogingen geweest tot 'vernieuwing' van de 
partij, maar het resultaat is zodanig dat men zich kan 
afvragen of de partij er vee! slechter aan toe zou zijn 
geweest, indien men in die peri ode geen enkele po
ging tot vernieuwing had gedaan. Het rapport Poli 
tiek is mensenwerk, dat een speciale commissie onder 
voorzitterschap van de Utrechtse burgemeester 
Brouwer onlangs publiceerde, illustreert dit nog 

eens. Terwijl de commissie-Van Kemenade in haar 
rapport over de organisatie van de PvdA uit 199 1 al 
stelde dat de PvdA leed aan 'verenigingscentrisme', 
oordeelt de commissie-Brouwer dat 'nog steeds 
geldt dat de partijorganisatie teveel met zichzelf 
bezig is'. Aile vernieuwingspogingen onder de ach
tereenvolgende partijvoorzitters Rottenberg, Adel
mund en Van Hees hebben kennelijk weinig succes 
gehad. 

Het is echter de vraag of de voorstellen van de 
commissie-Brouwer daarin verandering zullen 
brengen. Het rapport Politiek is mensenwerk ontbeert 
een degelijke analyse, bevat vele inconsistenties, 
leidt bij uitvoering tot een nog centralistischer par
tijorganisatie en gaat in zijn organisatorische en fi
nanciele consequenties het vermogen van de PvdA 
waarschijnlijk te hoven. Oat is zeer te betreuren, 
omdat het rapport tegelijk ook zinsneden bevat die 
wei degelijk passen in een pleidooi voor een demo
cratische ledenpartij: 'De commissie wenst niet mee 
te gaan in de opvatting dat de vergroting van de aan
dacht op de kiezers zou betekenen dat de led en niet 
meer serieus genomen worden'. De commissie acht 
een 'levendige ledenvereniging' van wezenlijk be
lang en wil 'meer betekenis geven aan het lidmaat
schap', zonder evenwel nog naar een massapartij te 
streven. De partij zou 'zuiniger moeten zijn op haar 
achterban' en vee! nadruk wordt gelegd op het af
leggen van verantwoording door volksvertegen
woordigers van de partij . 

In de uitwerking gaat het echter mis. Enerzijds 
wil de comrnissie het lidmaatschap aantrekkelijker 
maken, terwijl anderzijds het onderscheid tussen 
!eden en niet-leden, ook waar het gaat om de interne 
besluitvorming, in het rapport is verdwenen. 2 8 Wat 
is nog de prikkel om lid te worden en een tamelijk 
hoge contributie aan de partij te beta! en, wanneer je 
als niet-lid evenzeer invloed kunt uitoefenen op de 
koers van de partij? De commissie stelt dat lidmaat
schap voldoende heeft te bieden en noemt dan: 
'deelname aan discussies en debat, lidmaatschap van 
een kenniscentrum, invloed op de besluitvorrning 
over politieke kwesties, training en opleiding, of een 
carriere als bestuurder of volksvertegenwoordiger'. 
Maar al deze zaken worden ook aan niet-leden aan
geboden. Aileen de genoemde carriere lijkt voorbe-

27. Van Holsteyn en Koole, a.w. 
2 8. Bovendien maken de voorstellen 
een einde aan het one man one vote
systeem dat ook de interne 
partijdemocratie zou behoren te 

kenmerken: een 'opinion leader' kan 
zowellid zijn van een plaatselijke 
afdeling, als van een virtuele afdeling; 
daarnaast kan hij als actief lid van een 
maatschappelijke organisatie via een 

kenniscentrum zijn invloed in het 
'Politiek Forum' doen gelden. Oat is 
niet aileen onoverzichtelijk, maar ook 
ondemocratisch. 
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houden aan leden, maar is dat slechts in beperkte 
mate, omdat men wtdrukkelijk ook kandidaten bill
ten het ledenbestand zoekt, die dan altijd nog lid 
kunnen worden. Het lijkt er op dat slechts het nog 
op te zetten PvdA-intranet exclusief voor I eden is, al 
is onduidelijk wat daarvan de toegevoegde waarde is 
bij de reeds bestaande en voor iedereen toeganke
lijke PvdA-site op het internet. 

De effecten van de voorstellen zijn een nog ster
kere centralisering van de beslwtvorming van de 
partij dan nu al het geval is, hetgeen nu ook niet di
rect een prikkel is om lid te worden. Het door de 
!eden van de partij ervaren tekort aan democratie 
wordt door de voorstellen van de commissie aileen 
maar groter. Het voorgestelde 'Politiek Forum' is 
daarbij wei het summum. In het rapport wordt dit 
voorstel gepresenteerd als een nieuw orgaan naast 
een partijbestuur dat wordt verkleind. Het komt er 
echter op neer dat het dagelijks bestuur de naam 
'landelijk PvdA-bestuur' krijgt en dat het hwdige 
partijbestuur wordt opgeheven. Het hwdige partij
bestuur client te verdwijnen onder meer omdat het 
te groot is en daardoor niet goed werkt. Daarvoor in 
de plaats komt een nog groter, maar slechts advise
rend 'Politiek Forum' ( 1 oo !eden), dat voor twee
derde bestaat wt mensen van wie niet dwdelijk is 
wie zij vertegenwoordigen. Een derde van het 
Forum zou moeten bestaan wt !eden van de Kennis
centra en 'groepen uit de partij' (waarin ook niet
leden kunnen participeren) en een derde wt mensen 
die 'een actieve rol vervullen in bijvoorbeeld maat
schappelijk organisaties, of een bepaalde sector' en 
die worden voorgedragen door het dagelijks bestuur 
of een onafhankelijke comrnissie. De afdelingen en 
de gewesten mogen de rest van de !eden aanwijzen . 
Het dagelijks bestuur krijgt daardoor wei heel vee! 
macht, niet aileen omdat het grote invloed op de sa
menstelling van het Politiek Forum kan uitoefenen, 
maar ook omdat dat Forum slechts rninimaal drie 
keer per jaar bijeen hoeft te komen, slechts advise
rend is en het dagelijks bestuur ook nog eens verant
woordelijk is voor de organisatie en voor een me
ningspeiling onder de !eden die aan elk van de verga
deringen van het Forum vooraf moet gaan. 

De centralisering van de partij wordt verder nog 
versterkt door de grote waarde die gehecht wordt 
aan allerlei informele netwerken en bijeenkomsten 
in de partij . Nu zijn er in politieke partijen altijd in
formele betrekkingen tussen !eden geweest en dat 
kan ook niet anders, maar als het gaat om processen 
van interne beslwtvorrning in de partij, zou een po-

ging om die informele contacten wat meer in te bed
den in de formele besluitvorming niet hebben mis
staan in het rapport. De !eden, zo zegt de commissie 
zelf in het rapport, hebben behoefte aan 'een po
dium, zodat hun betrokkenheid en inzet ook daad
werkelijk invloed heeft op de koers van de partij' . 
Maar vervolgens wordt dan gesteld dat dat het best 
kan worden bereikt door 'openbare bijeenkom
sten ... waar iedereen de volksvertegenwoordigers 
en bestuurders kan aanspreken ... ' Maar daaraan 
heeft het de laatste jaren niet echt ontbroken. Er 
waren zo vee! partijbijeenkomsten en andere podia 
waar volksvertegenwoordigers en bestuurders aan
wezig waren, dat de PvdA op een 'discussie-circus' 
ging lijken. Van echt verantwoording afleggen was 
meestal geen sprake. De makke was nu juist dat tus
sen die bijeenkomsten en het formele besluitvor
mingsproces in de partij geen relatie bestond. Dat is 
de voornaamste oorzaak van het 'tekort aan demo
cratie in de PvdA dat !eden ervaren'. 

Het partijcongres moet volgens de commissie in 
de hwdige vorm blijven bestaan. Weliswaar consta
teert zij 'dat in de partij sterk het gevoelleeft dater 
in onvoldoende mate sprake is van het afleggen van 
verantwoording over de landelijke en Europese poli
tiek', toch verwacht de commissie niets van een an
dere opzet van het congres. Het functioneren van het 
huidige congres wordt echter niet aan een onderzoek 
onderworpen. Aan het feit dat eenmaal per jaar een 
congres van slechts een dag plaatsvindt en daardoor 
een serieuze beraadslaging en beslwtvorming eigen
lijk al onmogelijk geworden is (zelfs D 66 congres
seert twee dagen!) wordt geen aandacht besteed. De 
toegenomen centralisering zal door een onveran
derd congres niet kunnen worden gepareerd. In 
plaats daarvan pleit de commissie voor een machte
loos en diffuus samengesteld 'Politiek Forum', dat 
natuurlijk wei een 'arena voor debat' moet zijn. 

De toename van de centralisering wordt even
min een halt toegeroepen door het voorstel om bij 
verkiezingen na 2003 aile kandidatenlijsten in een 
adviserende ledenraadpleging via 1 c T aan aile leden 
op het betreffende niveau voor te leggen. Voor aile 
dwdelijkheid is aan dit voorstel op het laatste mo
ment en wellicht onder druk van de partijtop in Den 
Haag toegevoegd dat op basis van de ervaringen die 
hiermee worden opgedaan 'een discussie wordt ge
start op welke wijze op termijn kandidatenlijsten via 
directe democratie (bijvoorbeeld referenda) kun
nen worden vastgesteld.' Voorlopig is hier van een 
grotere ledeninvloed aldus geen sprake. 

S97 
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Wanneer de voorstellen van de commissie
Brouwer zouden worden uitgevoerd, betekent dat 
e~n enorme organisatorische en financiele belasting 
van de partij, die zij waarschijnlijk niet kan opbren
gen. Het komt bovendien de overzichtelijkheid van 
de partijorganisatie niet ten goede, terwijl de com
missie juist zegt dat 'vee) !eden de huidige partij
structuur niet goed kennen'. Bovenop die huidige 
structuur komen onder meer het Politiek Forum, 
een adviesraad voor de organisatie, PvdA-netwer
ken op werkplekken, regionale en lokale verbanden 
met de kenniscentra, regionale steunpunten, een 
scoutingsnetwerk en Kompaswerkconferenties. AI
leen het partijbestuur verdwijnt en gewesten moe
ten worden omgevormd totregio's. Daarnaastmoe
ten allerlei activiteiten worden georganiseerd, va
rierend van 'kennisfestivals' tot 'Europa-treinen', 
en moeten voorafgaande aan alle openbare bijeen
komsten ledenpeilingen georganiseerd worden ( ook 
op lokaal niveau) en client structured onderzoek 
onder !eden en kiezers te worden verricht. Veel 
moet bovendien worden 'geprofessionaliseerd' , een 
woord dat veelvuldig in het rapport voorkomt zon
der dat wordt uitgelegd wat daaronder moet wor
den verstaan, maar wat in elk geval kosten met zich 
mee zal brengen. 

Indien de commissie van mening is dat niet alles 
tegelijk hoeft te worden ingevoerd, had zij prioritei
ten moeten stellen. De indeling van de voorstellen 
in verschillende clusters, die achtereenvolgens aan 
bod komen, biedt nauwelijks soelaas. Om prioritei
ten te kunnen stellen, is echter een vee! systemati
scher analyse noodzakelijk, die nu echter ontbreekt. 

Het gevaar is dan ook groot dat bij aanname van 
het rapport de vooral door 'Den Haag' gedomi
neerde partijtop nog meer vrij spel krijgt, hetgeen 
haaks staat op wat de commissie wil bereiken. Het 
rapport Politiek is mensenwerk is een gemiste kans om 
de checks and balances in de partij te herstellen (a! be
wijst de commissie aan deze term wellippendienst), 
bijvoorbeeld in de vorm van een versterkte positie 
van het congres, of in de vorm van een verenigings
raad met vertegenwoordigers van afdelingen en/ of 
gewesten, die tussen de congressen door over be
langrijke onderwerpen kan spreken en besluiten en 
tussentijds de politieke Ieiding ter verantwoording 
kan roepen. Dat betekent niet dat de interne ver
houdingen pas gezond zijn, wanneer er tegenstellin-

gen bestaan tussen 'Den Haag' en de partijorganisa
tie, of tussen de partijtop en achterban. Dat is de we
reid op zijn kop. Er is niets mis mee - in tegendeel 
zelfs - wanneer partijleiding, kader en gewone 
led en het met elkaar eens zijn. Maar de partijorgani
satie moet die partijleiding wei met enige kracht ter 
verantwoording kunnen roepen, ook - en juist -
wanneer de meningen van Ieiding en achterban uit
een lopen. 29 

Een versterking van checks and balances maakt het 
ook mogelijk in te spelen op nieuwe ontwikkelin
gen, zonder dat de interne partijdemocratie daar 
onder behoeft te lijden. Experimenten met andere 
participatievormen, campagnetechnieken, poli
tieke stijl en omgangsvormen, en inhoudelijke de
batten kunnen zo een plaats vinden in de partijorga
nisatie, zonder dat zij al te gemakkelijk een manipu
latie-instrument in de handen van de partij-elite 
worden. Maar wanneer zij zouden worden inge
voerd zonder genoemde versterking van interne 
countervailinB powers, is een verdere vermindering 
van het interne democratische gehalte van de PvdA 
te verwachten. 

De zorgelijke ontwikkeling van de partijorgani
satie is het laatste decennium wei gepaard gegaan 
met een deelname aan tamelijk succesvolle coalitie
regeringen, die sinds 1 9 94 onder Ieiding staan van 
Kok. Het succes van de PvdA bij verkiezingen was 
minder evident en zou zonder Kok als lijsttrekker 
waarschijnlijk nog minder groot zijn geweest. An
derzijds heeft Kok dankzij de steun van de partijor
ganisatie een serie verkiezingsnederlagen kunnen 
overleven. Anders gezegd: toen de kiezers weglie
pen, bleven de leden hem trouw:· een illustratie van 
het belang dat politieke !eiders bij een partijorgani
satie hebben. 

Voor de toekomt van de PvdA is, naast een her
stel van interne checks and balances, het formuleren 
van een duidelijk en consistent eigen inhoudelijk 
profiel, dat zich onderscheidt van dat van andere 
partijen, van groot belang. Dat is geen gesloten ide
ologie, maar wei ten minste een richtinggevende 
lijst van prioriteiten, die op basis van een gedegen 
analyse van de (veranderde) maatschappelijke ver
houdingen is opgesteld en die kan dienen als inhou
delijk baken voor kiezers. Van belang daarbij is ver
volgens dat dat inhoudelijke verhaal gedragen wordt 
door de partij en vooral door de politieke Ieiding. 

29. De onverkwikkelijke gang van zaken 
rond het recente terugtreden van partij-

voorzitter Van Hees is een voorbeeld van 
de moeite die de partijtop heeft met 

dergelijke verantwoordingsprocessen. 
Van checks and balances was geen sprake. 
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Het zou dan ook een belangrijke rol moeten spelen 
bij de selectie van kandidaten. Voorkomen moet 
worden dat PvdA-volksvertegenwoordigers be
schouwd worden als 'technocratisch benoemde sta
tuszoekers, die alleen zichzelf vertegenwoordigen', 
zoals de socioloog Schuyt het recent uitdrukte.3° 
Oat kan aileen wanneer PvdA-politici, naast het 
hebben van andere kwaliteiten, ook zelfstandig in 
staat zijn maatschappelijke ontwikkelingen op een 
sociaal-democratische manier te duiden. 

Slotopmerkinaen 
Ondanks de recente ontwikkelingen in de PvdA, 
kan worden volgehouden dat het democratische ka
rakter van een partijorganisatie in het belang is van 
de positie van de partij op langere termijn . Een de
mocratische partijorganisatie is niet strijdig met de 
belangen van de Ieiding van een politieke partij, 
draagt bij aan de noodzakelijke publiek-politieke 
ruimte in een democratie, en is voor een sociaai-de
mocratische partij bovendien in normatief opzicht een 
must. Nut en norm versterken elkaar hier. Voor
waarde is dat met name de Ieiding van een partij 
(maar het geldt ook voor de achterban) lange ter
mijn belangen zwaar Iaten wegen. Dat is ook op de 
PvdA van toepassing. Wanneer teveel gewicht wordt 
gegeven aan korte termijn belangen ( electorale 
en/ of persoonlijke), vervalt de congruentie van nut 
en norm . Het is daarom vooral de kortzichtigheid 
van de politieke Ieiding van een politieke partij die 
een bedreiging vormt voor het democratisch karak
ter van een partij, en niet de veronderstelde geda
teerdheid van deze organisatievorm. 

Een democratische ledenpartij met een relatief 
klein ledenbestand, waarvan bovendien slechts een 
klein gedeelte actief is, kan met een duidelijk eigen 
profiel dienen als inhoudelijk baken voor een electo
raat dat in toenemende mate zwevend is of onver
schilligheid ten aanzien van de politiek ten toon 
spreidt, mede als gevolg van het ontbreken van der
gelijke bakens. Het democratische karakter stelt 
haar tevens in staat de vertolker te zijn van water in de 
maatschappij leeft. Absorptie van politieke partijen 
door de staat is daardoor geen onontkoombare ont
wikkeling. 

Tegelijk moet erkend worden dat de politieke par
tij slecht een van de actoren is, die het politieke pro
ces bemvloeden, zij het een bijzondere. Het demo-

cratische gehalte van een politiek stelsel wordt niet 
aileen bepaald door de manier waarop politieke par
tijen functioneren. Ook in dit opzicht moeten geen 
overspannen verwachtingen worden gewekt . Andere 
maatschappelijke actoren hebben eveneens een ver
antwoordelijkheid voor het goed Iaten functioneren 
van de democratie. Maar politieke partijen onder
scheiden zich van die andere actoren door hun brede 
belangenafweging, die essentieel is voor politieke be
sluitvorming. Hun rol is daarom misschien kleiner, 
maar nog steeds onmisbaar in een democratie. 

De democratie, en daarmee ook de politieke par
tij, is echter nog in belangrijke mate geent op dena
tionale staat. Voortgaande Europese integratie en 
toename van grensoverschrijdend verkeer van kapi
taal, goederen, personen en politieke problemen 
(milieu, energievoorziening, migratie, internatio
nale veiligheid, etc.) hebben de nationale staat even
wei haar exclusieve karakter van een politieke ge
meenschap ontnomen. Zij is daarmee niet onbe
langrijk geworden, maar haar dominantie in het in
ternationale (en daarmee ook in het nationale) ver
keer is verminderd. Dat zou kunnen betekenen dat 
ook de democratie door deze ontwikkelingen een 
stap terug moet zetten. Het belang van politieke 
partijen zou daarmee navenant kunnen afnemen. 
Partijen kunnen dat echter ook als een nieuwe uitda
ging opvatten en zich vee! sterker dan voorheen in
ternationaal organiseren. De zwakte van de huidige 
internationale partijorganisaties is dat zij vooral 
'partijen van partijen' zijn, die de legimititeit en de 
bekendheid bij het grote publiek ontberen. Verster
king van het democratisch karakter van die interna
tionale partijorganisaties is daarom geboden. Om 
dit te bereiken, geldt ook hier dat nationale politieke 
!eiders lange termijn belangen zwaarder moeten 
Iaten wegen dan korte termijn (nationale) overwe
gingen. Op zowel nationaal als internationaal niveau 
is de democratische partijorganisatie daarom vooral 
afhankelijk van het wijze inzicht van politieke !eiders 
en de bereidheid van de actieve !eden om dat demo
era tisch karakter te bevechten. Het is niet zeker of 
die in voldoende mate aanwezig zijn, maar dat is iets 
anders dan democratische partijen gemakzuchtig af 
te schrijven als relikwieen uit een ver verleden. 

RUUD KOOLE 

departement Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden 

30. K. Schuyt, 'Rebellie van de 
democraten ', in: de Volkskrant, 
13 september 2ooo. 
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POLITIEKE PARTIJEN OP DRIFT 

Temidden van de vele be
schouwingen over de ver
anderende positie van poli
tieke partijen valt een as
pect op door de zeer ge
ringe aandacht die het 
krijgt: de Europese integra
tie en de gevolgen daarvan 

Partijpolitiek 
en Europese 

ordening 
Wachten tot de born 

wikkeling van de samenle
ving. Maar dat neemt niet 
weg dat zij in dit opzicht 
veel weg hebben van de kei
zer uit het bekende 
sprookje: hun kleren zijn 
verzonnen en niet echt. barst? 

Men zou tegen het 
voor politieke partijen. voorgaande in kunnen 
Deze geringe aandacht 
weerspiegelt het over
heersende karakter van de 
nationale staat als denkka-

CEES VAN DER EIJK 
brengen dat politieke par
tijen wei degelijk invloed 
hebben op het beleid, maar 

der, zowel voor politieke partijen zelf, als voor de
genen die die partijen bestuderen. Tach is de ver
waarlozing van dit Europese aspect problematisch. 

Een eerste probleem dat 'Europa' voor de be
staande, op nationale leest geschoeide, politieke 
partijen oplevert, betreft het feit dat een zeer groat 
- en toenemend - deel van bindende regels niet 
door de nationale staten zelf gemaakt wordt, maar in 
het kader van de Europese Unie tot stand komt. Wat 
is (of zou moeten zijn) hiertegenover de positie van 
partijen? Volgens sommigen is het aandeel van de 
Europese Unie in de bepaling van 'binnenlands' be
leid nu al zo'n 6o procent, al is niet altijd helemaal 
duidelijk hoe dit wordt gemeten. Zolang politieke 
partijen zich voornamelijk op de nationale beleids
kaders richten marginaliseren zij zichzelf. Zij spelen 
dan nog slechts een rol op een krirnpend terrein van 
beleidsbepaling dat in toenemende mate bestaat uit 
de lokale irnplementatie van elders gemaakt beleid. 
Zander te stellen dat dit een geheel onbelangrijke 
zaak is, is wel duidelijk dat deze beperking politieke 
partijen berooft van hun aspiratie relevante spelers 
te zijn in de daadwerkelijke vormgeving van de sa
menleving. Ook hun relevantie als fora voor publiek 
debat over deze vormgeving wordt aangetast naar
mate hun reeele invloed op beleid afneemt. De 
voornaamste reactie van politieke partijen op deze 
ontwikkeling is er tot nu toe een van ontkenning en 
van het doen alsof hun onderlinge krachtsverhou
dingen wel degelijk richtinggevend zijn voor de ont-

via een andere route. In het 
Europees Parlement dragen zij namelijk bij aan de 
beleidsvorming, en ook in de Raad van Ministers van 
de E u, die immers bestaat uit partijpolitici (de be
treffende ministers uit de afzonderlijke lidstaten) 
doen zij dat. In het Europees Parlement - ten on
rechte vaak onderschat in zijn betekenis voor Euro
pees beleid - blijkt dat vooral partijpolitieke tegen
stellingen een rol spelen. Bij het overgrote deel van 
de activiteiten van het E P zijn de tegenstellingen tus
sen de transnationale fracties van sociaal-democra
ten, christen-democraten, liberalen, enz. aantoon
baar van veel grater belang dan de verschillen tussen 
nationale afvaardigingen. Men zou dus kunnen den
ken dat op deze wijze de krachtsverhoudingen tus
sen verschillende partijpolitieke visies wei degelijk 
richtinggevend zijn voor de ontwikkeling van 'Eu
ropa' (en van de lidstaten daarbinnen) . Daarbij zou 
men kunnen veronderstellen dat ook in het andere 
wetgevende orgaan van de E u, de Raad van Minis
ters, partijpolitieke visies tot uitdrukking komen. 
De verschillende ministers zijn immers geen kleur
loze technocraten, maar leidende politici in hun re
spectievelijke nationale partijen, wier regeringsver
antwoordelijkheid door hen wordt belichaamd. 

Tach is het een rnisvatting te denken dat de in na
tionale contexten verminderde betekenis voor be
leidsbepaling van partijpolitieke krachtsverhoudin
gen (en dus van de afzonderlijke politieke partijen) 
in de Europese arena is teruggewonnen. De Raden 
van Ministers zijn immers niet op partijpolitieke 



et 
1t 

i
le 
jn 

et 
:n 

r
:d 
lr 

et 
le 
m 

1) 
1-

)-

1-

s-
1-

1-

:n 
1-

s-
jk 
1-

-e 

s-
1. 

r-

r-

1-

1-

1) 
:n 

~e 

S &._D I 200 I 

maar op nationale basis samengesteld. Van welke 
partijen de verschillende ministers afkomstig zijn is 
afhankelijk van de regeringsvorming in de lidstaten. 
Elke raad kent een bonte mengelmoes van partijpo
litieke achtergronden die dan ook niet tot een partij
politiek bepaalde richting van beleid komt of kan 
komen. Het E P heeft ten aanzien van de bepaling van 
Europees beleid vooral een reagerende, en niet een 
initierende functie. In tegenstelling tot wat in de lid
staten gebruikelijk is, is de partijpolitieke samen
stelling van het Europees Parlement zonder beteke
nis voor de samenstelling van andere organen die 
een rol hebben in de vorming van Europees beleid, 
zoals de Europese Commissie. En voor zover Euro
pees beleid via de intergouvernementele weg tot 
stand komt is de betekenis van het E P (en van de par
tijpolitieke verhoudingen daarbinnen) van nog min
der belang. Vandaar dat de Europese verkiezingen 
van 1999, toen het zwaartepunt in het EP van cen
trum-links naar centrum-rechts verschoof, als zoda
nig geen effect had den op de richting van het Euro
pees beleid. 

De impliciete of expliciete pretentie dat zij wei 
degelijk politieke en maatschappelijke ontwikkelin
gen bemvloeden waarop zij in feite amper greep 
hebben, is niet zonder risico's voor nationale poli
tieke partijen. Om te beginnen is er de mogelijkheid 
dat omstanders (burgers, belangengroepen, media) 
opmerken dat de keizer geen kleren heeft. Een ver
minderende betrokkenheid bij nationale partijpoli
tiek (niet noodzakelijkerwijs bij politiek als zodanig) 
is dan onvermijdelijk. 

Daarnaast !open politici van regeringspartijen 
die dee! uitmaken van de Raden van Ministers en de 
Europese Raad - het risico door hun eigen achter
ban, door de oppositie, en mogelijk ook door kie
zers verantwoordelijk te worden gehouden voor be
leid waarvan zij de consequenties amper overzien, 
en dat zij nauwelijks hebben kurmen bemvloeden. 
Het is dan ook geen wonder dat nationale politici, als 
zij eenn1aal dee! uitmaken van Europese gremia, 
vrijwel geen behoefte voelen om het geheime karak
ter van Europese beraadslaging en besluitvorming 
open te breken. Het geweeklaag over het democra
tisch tekort van Europa is in dat opzicht, op zijn 
zachtst gezegd, niet altijd even oprecht. 

Het politiek niemandsland van de 

constitutionale orde 

Een dee! van wat 'Europese' politiek is, staat vrijwel 
los van de inhoudelijke grondslagen op basis waar-

van nationale politieke partijen zich van elkaar on
derscheiden en op basis waarvan zij hun aanhang 
verwerven. Dat dee! heeft vooral te maken met de 
constitutionele orde van de E u, een orde die overi
gens voortdurend verandert als gevolg van 'verbre
ding' en 'verdieping' van deE u, en als gevolg van de 
interne dynamiek tussen de verschillende organen 
van de Unie. Hiertoe behoren vragen inzake de uit
breiding van de E u met nieuwe lidstaten en vragen 
inzake de afbakening van de bevoegdheden van de 
Unie ten opzichte van de lidstaten. Op deze vragen 
bestaat geen 'natuurlijk' sociaal-democratisch ant
woord, evenmin bestaat er een liberaal, christen-de
mocratisch, of ander stand punt. Het is dan ook geen 
wonder dat daarover binnen de meeste politieke 
partijen in de Europese Unie geen overeenstem
ming bestaat. Traditioneel was de - wei 'natuurlijke' 
- reactie binnen partijen om weinig aandacht aan 
dergelijke vragen te besteden . Zij zouden hooguit 
tot interne verdeeldheid kurmen leiden, en dat is 
wei het laatste waar de Ieiding van welke partij dan 
ook behoefte aan heeft. De weinige gevallen waarin 
deze vragen wei gepolitiseerd worden - denk aan de 
Britse Conservatieven - vormen in dit opzicht een 
afschrikwekkend voorbeeld. 

In toenemende mate echter blijkt het problema
tisch deze vragen te negeren. Nationale regeringen 
worden regelmatig geconfronteerd met soms onbe
doelde en soms ongewenste gevolgen van het Euro
pese integratiebeleid, en deze leiden geleidelijk tot 
een in volume toenemend publiek debat over de 
vraag 'wat voor Europa' wenselijk is. Daarbij gaat 
het niet om de voorkeur voor een meer sociaal-de
mocratisch danwel voor een meer liberaal Europa, 
omdat de meesten die zich in deze ontluikende dis
cussies mengen ook al de hierboven samengevatte 
analyse hebben gemaakt dat - in ieder geval op dit 
ogenblik - Europa niet vanuit de krachtsverhoudin
gen tussen partijpolitieke visies zijn vorm krijgt. 1 

Het gaat wei om vragen over de verdeling van be
voegdheden tussen lidstaten en Unie, over de wen
selijkheid van intergouvernementele versus federale 
structuren, over uitbreiding met nieuwe !eden en 
welke dan wei, onder welke voorwaarden, enzo
voort. Het zijn dit soort vragen die politieke partijen 
voor nieuwe problemen (zullen) stellen, en wei 
omdat zij geconfronteerd worden met de volgende 
combinatie van omstandigheden: 2 

- Het gemak neemt af waarmee (partij)poli
tieke elites deze vragen kunnen depolitiseren en 
buiten een publieke discussie kurmen houden . 

6o 1 
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Onvermijdelijk neemt ten gevolge van Europees 
beleid het aantal gebeurtenissen en incidenten 
toe in de 'binnenlandse' politiek die prangender 
dan tot nu toe stellingnames van regeringen (en 
dus van partijen, zowel in de regering als in de 
oppositie) vereisen over de constitutionele in
richting van Europa. 
- Het eigen kader, en de eigen aanhang (inter
men van potentiele kiezers) denkt verdeeld over 
deze zaken van Europese integratie. Dat is niet zo 
vreemd, want tot nu toe hebben de meeste par
tijen amper aandacht besteed aan deze onder 
werpen, laat staan dat zij aan de eigen achterban 
een helder perspectiefhebben geboden over wat 
de meest geeigende stellingname is. Voor de 
meeste politieke partijen in Europa geldt dat de 
eigen aanhang onder ling ongeveer even verdeeld 
is over deze vragen als het betreffende nationale 
electoraat als geheel. 
- De meningsvorming over zaken van Euro
pese constitutionele orde in de publieke opinie is 
het stadium van 'niet bestaand' duidelijk overste
gen, ook a! is deze nog niet zo uitgekristalliseerd 
als over onderwerpen die reeds sinds jaar-en-dag 
dee! uitmaken van publieke politieke discussie. 
In deze meningsvorming is het onderscheid tus
sen hen die vinden dat Europese integratie ver
der moet gaan, en degenen die vinden dat het a! 
vee! te ver is gegaan, een van de helderste aspec
ten. 

Het laatste punt impliceert dat vragen over de con
stitutionele orde van Europa een potentiele basis 
voor politieke mobilisatie vormen in de electoraten 
van de lidstaten. Het voorlaatste punt impliceert 
dat, mocht deze potentie verwezenlijkt worden, de 
meeste politieke partijen daar vrij weerloos tegen
over staan en geconfronteerd kunnen worden met 
het uiteenvallen van hun potentiele electoraten. Het 
eerste punt, tenslotte, impliceert dat het eigen ver 
mogen van partijen om deze bedreigende situatie te 
voorkomen afneemt. Om deze redenen vormen de 
consequenties van Europese integratie een poten
tiele bedreiging voor de samenhang en de basis van 
de gevestigde politieke partijen. Zij kunnen die risi
co's verrninderen door zich terug te trekken uit de 
Europese electorale arena ten gunste van partijen 
die zich exclusief daarop richten en vraagstuykken 
van Europese orde dan ook centraal kunnen 
stellen. 3 Een andere mogelijkheid is om zelf deze 
vraagstukken ·onderwerp van serieuze stellingname 
en politisering te maken. Beide wegen brengen hun 
eigen risico's met zich mee, maar die zijn waar
schijnlijk beheersbaarder dan de risico's van het 
wachten tot de born barst . 

CEES VAN DER E IJK 

hooaleraar Politicoloaie aan de Universiteit van 

Amsterdam. Hij is auteur en co-auteur van een reeks 

boeken en artikelen over Europese en nationale 

verkiezinaen. 

1. Hierin ligt dan ook een belangrijke 
bron voor het 'democratisch deficit ' 
van Europese integratie. Voor een 
verdere uitwerking van dit punt, zie 
Cees van der Eijk and Mark N. 
Franklin, Choosin9 Europe?, Ann Arbor: 

Parliaments, and European lmearation, 
Oxford: Oxford University Press, 

partijpolitieke concurrentie om 
stem men in Europese verkiezingen, en 
dat het E P mede daarom een electoraal 
mandaat ontbeert in dit soort 
constitutionele onderwerpen. 

University of Michigan Press, 1996, 
met name Hoofdstuk 2 1 . Oat 
partijpolitieke visies wei degelijk van 
belang zijn in de wijze waarop het 
Europees Parlement ter tafel liggende 
voorstellen behandelt blijkt uit de 
analyses van onder meer Hermann 
Schmitt and Jacques Thomassen, 
Political Representation and LeoWmacy in 
the European Union , Oxford: Oxford 
University Press, 1999, en van Richard 
Katz and Bernhard Wessels, The 
European Parliament, the National 

1999. De laatste twee boeken 
benadrukken vooral dat ideologische 
tegenstellingen tussen partijpoHtieke 
blokken in het Europees Parlement een 
belangrijke rol spelen in de behandeling 
en besluitvorming inzake onderwerpen 
die daar ter tafel komen, zonder 
overigens te ontkennen dat dit 
voornamelijk in een reagerende vorm is 
ten opzichte van voorstellen van de 
Commissie die zelf niet vanuit 
partijpolitieke visies voortkomen. De 
analyse in het eerstgenoemde hoek 
benadrukt meer dat sommige 
onderwerpen - hier aangeduid als 
constitutioneel van aard - niet tot 
weinig aan de orde komen in de 

2. Deze tekst is onder meer gebaseerd 
op eigen analyses onder de kiezers van 
de Hdstaten in 1989, 1994 en 1999 
(gebruik makend van de European 
Election Studies in de betreffende jaren). 
Delen hiervan zijn gerapporteerd in de 
in de vorige noot genoemde pubHcaties. 
3. Elders heb ik een pleidooi hiervoor 
gehouden, zie: Cees van der Eijk, 'De 
Noodzakelijke Terugtred van de 
Nationale Politieke Partijen', in: G. 
Voerman ( ed .), Politiek zonder Partijen? 
Over de Horizon van de Partijpolitiek, 

Amsterdam: Het Spinhuis, 1994=33-.1"3· 
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POLITIEKE PARTIJEN OP DRIFT 

Partij-

De afgelopen maanden par
ticipeerde ik in de Com
missie Brouwer die aan het 
PvdA-bestuur een rapport 
uitbracht over partijver
nieuwing. De commissie 
heeft een verstandig advies 
uitgebracht - Politiek is 
Mensenwerk - , waar de 
PvdA op vruchtbare wijze 
haar partijmodernisering 

vernieuwing met 
perspectief 

Bij bet rapport van 
de Commissie-

steund door een democra
tische vereniging en gevoed 
door maatschappelijke al
lianties. Er wordt voortge
bouwd op ervaringen die 
de afgelopen periode zijn 
opgedaan, zoals de lande
lijke campagnes ('sterk en 
sociaal') en de kenniscen
tra. De commissie kiest 

Brouwer 
op zal kunnen baseren. Uit 

niet in absolute zin voor 
een 'ideeenpartij' of 'be

het advies van de commis
sie Brouwer blijkt de am
bitie van een partij die ef-

HENK WESSELING 
ginselpartij', maar ook niet 
voor het type van de profes-

fectief werkt aan een 2 I ste -eeuwse sociaal-demo
cratische missie: de bescherming van veelvoudige 
kwetsbare belangen; machtsvorming op internatio
naal niveau; het recruteren en selecteren van verte
genwoordigers die kunnen binden en zich verant
woorden. Een partij die het inhoudelijk debat 
voorop stelt. Die uitstraling heeft en inspeelt op 
nieuwe technologische mogelijkheden. 

Dit optimistische beeld verschilt hemelsbreed 
van het wat tobberige imago van politieke partijen 
zoals dat vandaag de dag in de media en door de we
tenschap wordt opgeroepen: van organisaties met 
dalende ledenaantallen, verminderde invloed en 
een opportunistische orientatie op de kiezer. Zon
der ambitie geen toekomst zo kun je zeggen. Maar is 
die optimistische ambitie wei realistisch, gezien bij
voorbeeld het fors gedaalde ledenaantal van de 
PvdA? Sociaal-democratische partijen wordt niet 
zelden een wegkwijnende toekomst in het vooruit
zicht gesteld, of op zijn best, voorziet men een ont
wikkeling in de richting van de catch all party. 

Het advies is juist zo verstandig omdat het een 
reeel perspectief biedt. Het ad vies zoekt de kracht 
van de partij in de vruchtbare spanning die er bestaat 
tussen, aan de ene kant steun voor de sociaal-demo
cratie door verbinding met aansprekende ideeen, en 
aan de andere kant steun door verbinding met aan
sprekende vertegenwoordigers. Die worden dan ge-

sioneel- electorale partij. 
Evenmin voor een 'ledenpartij' of beweging. In de 
sociaal-democratie van de toekomst moeten krach
tige, bindende bestuurders en vertegenwoordigers 
gekozen worden door een democratische vereniging 
en die moeten scherp gehouden worden door niet
vrijblijvend inhoudelijk debat en als boegbeeld bur
gers en maatschappelijke organisaties vertrouwen 
kunnen geven. 

De commissie Brouwer heeft ter onderbouwing 
van haar rapport geen diepgravende theoretische 
analyse gegeven. De commissie heeft een aantal re
levante maatschappelijke ontwikkelingen verkend. 
De commissie is uitgegaan van de staat waarin ze de 
partij heeft aantroffen en de missie die de partij 
moet uitvoeren. De opdracht was vooral en op de 
eerste plaats met toepasbare aanbevelingen te 
komen. De commissie Brouwer heeft bij het maken 
van haar advies wei intensief voortgebouwd op be
staande politicologische analyses. ' Die analyses le
veren soms vlijmscherpe inzichten op over het func
tioneren van (sociaal-democratische) partijen, maar 
leveren vaak weinig concreet toekomstperspectief. 
Het is daarom nuttig meer direkt aansluiting tot 
stand te brengen tussen de wetenschappelijke ana
lyse en de gedachtengang van de Commissie Brou
wer. Ik wil daartoe met deze bijdrage een eerste po
ging doen. Ik geef vanuit mijn eigen theoretisch ana
lysekader aan waarom het advies van de Commissie 
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arosso modo een verstandig advies is en tegelijk welke 
vragen inzake partijvernieuwing nader aandacht be
hoeven. 

Geen somber politicoloaisch partijtype 
Andre KrouweF heeft in zijn proefschrift een genu
anceerd, maar indringend beeld geschetst van de 
ontwikkeling van West-Europese partij en in de 
richting van zogenaamde catch all parties. Het gaat 
dan om partijen met een geringe ideologische orien
tatie, een centralistische besluitvorming, gericht op 
een brede groep van kiezers en gericht op goede 
contacten met vee! belangengroepen. Het gebrek 
aan interne democratie, de professionalisering van 
de partij en het gebrek aan ideologische profilering 
die met dat partijtype zouden samenhangen worden 
vaak gezien als de belangrijke factoren voor het le
denverlies van hedendaagse partijen. 

Toch zijn het denk ik niet zozeer deze kenmerken 
van de 'catch all partij' die angst hoeven aan te jagen. 
lmmers in deze tijd van grote maatschappelijke ver
anderingen past zonder meer een vernieuwing van 
de sociaal-democratische missie, zoals hierna ook 
zal worden betoogd. Er zijn meer kwetsbare belan
gen in het geding geraakt, dan aileen de klassieke 
sociaal-democratische. Neem het vraagstuk van 
duuzaamheid; dan hebben we het over hele alge
mene belangen. Dat een sociaal- democratische par
tij zich dus tot bredere groepen kiezers richt en 
nieuwe ailianties aangaat is dan ook zeer wenselijk. 
Centralisme is er tot op zekere hoogte in partijen, 

ook sociaal-democratische, altijd geweest. Oat is 
niet op voorhand een goede zaak. AI gaat het er soms 
wei om wanneer je als partij discussies even afgeslo
ten acht. Er is niets verkeerds aan om vlak voor de 
verkiezingen de rijen te sluiten, aan te bieden wat je 
als partij gemeenschappelijk in huis hebt, om con
form de ambitie van rjjlce seekinB iets van de missie 
bestuurlijk waar te kunnen maken. En dat het belang 
van politieke !eiders in deze netwerkmaatschappij is 
toegenomen, lijkt zo goed als onomstreden. 3 

Wat angst aanjaagt (en ook moet aanjagen) is val
gens mij veel meer een, met de catch all party ver
bonden, Schumpeteriaans 4 schrikbeeld: een partij 
en partijleiding die als politieke ondernemers !outer 
op stemmenwinst gefixeerd zijn. Ondersteund door 
sponsorgeld en media-experts, zonder enige eigen 
inhoudelijke orientatie en aileen gericht op het ver
overen van politieke macht en het eigen profijt dat 
die macht oplevert. De politieke partij als business 

firm dus. 
Bepaald niet aile deskundigen hanteren dit 

schrikbeeld als werkelijk toekomstperspectief. > In 
het debat over de modernisering van politieke par
tijen wordt als alternatief perspectief vaak gepleit 
voor versterking van het ideologische karakter van 
de partij en/ of versterking van de interne partijde
mocratie als voornaamste remedie. Eigenlijk komt 
dat soort alternatieven neer op het aanvaarden van 
de huidige verzwakte ledenorganisatie van de PvdA, 
met als 'winst' het behoud van enige identiteit, zij 
het met een hoog historisch gehalte. Het herstel van 

* Dit artikel is geschreven op persoon
lijke titel; dit is geheel in lijn met de 
binnen de commissie volop aanwezige 
pluraliteit in benadering, op basis 
waarvan gezocht is naar gemeenschap
pelijkheid in advisering. Met dank voor 
het geleverde commentaar aan Hinke 
van Gils, Jan Nekkers, Mariette Hamer, 
Herman Wevers, Margriet C. Mein
dertsma, Hans Agterberg en Arjen 
Overbeek (allen lid van de commissie of 
van het secretariaat van de commissie) 
en aan Rene Cuperus voor het scherpe 
redactiecommentaar; ik heb rijkelijk 
geput uit het gedachtegoed dat door al 
de commissieleden is ingebracht. 

analyse van partijontwikkeling o.a. ook 
Ruud Koole, Politieke Partijen in 
Nederland, 199 > 

eigen ambivalentie. Als partij schippe
ren we voortdurend tussen twee 
modellen van besluitvorming. Aan de 
ene kant een meer speltheoretisch 
model waar door concurrentie en strijd 
(met democratische spelregels) het 
beste resultaat behaald wordt. Aan de 
andere kant het model waar we in 
dialoog en door communicatie doen aan 
'communityvorming ' van de sociaal
democratische beweging met een 
gezamenlijke opvatting, eensgezindheid 
en uitstraling. M.i. gaan we richting 
laatstgenoemd model, maar gaat die 
'cornmunityvorming' over de grenzen 
van de sociaal-democratie heen, is er 
sprake van een 'open ' beweging. 1 • Uiteraard is ook voortgebouwd op 

eerdere PvdA-nota's over partij 
vernieuwing zoals ' Een partij om te 
kiezen' en de notitie 'Ideeen, personen 
en praktijken ' 
2. A. Krouwel, The catch all party in 
Western Europe 1945 - 1990: a study in 
arrested development ; zie voor een 

3. Het inmiddels beroemde voorbeeld 
van de hypotheekrente en het veto van 
Kok is een interessante casus. Ik beperk 
me tot de stelling dat een partijleider 
die 'de kar moet gaan trekken' en de 
verkiezingen moet winnen, een 
democratische plicht heeft te weigeren 
zich op pad te Iaten sturen met een 
boodschap die gelijk staat met politieke 
zelfmoord; zo'n veto op een congres is 
ook vee! democratischer en recht door 
zee dan in de verkiezingsstrijd die 
boodschap langzaam wegmofTelen. 
4 · J.A . Schumpeter, Capitalism, Socialism 
en Democracy, 1942; overigens bedoelde 
Schumpeter niet vee! meer dan dat 
onder bepaalde voorwaarden de loutere 
concurrentie om de macht (om de 
stemmen) een functionerend 
democratisch stelsel kon opleveren. 
Ons schrikbeeld is een gevolg van onze 

>. Zie bijvoorbeeld de nuchtere 
analyses van Koole; zie bijv. ook Jos 
de Beus 'Rottenbergrede' in de 
bundel Politieke Stijl onder redactie 
van Dick Pels en Henk te Velde, 2ooo 

en Tom Bentley Getting to grips with 
Depoliticisation, May 2ooo . 



1t is 
om s 
slo
r de 
at je 
:on
issie 
lang 
>ij is 

vol-
ver-
rrtij 
1ter 
.oor 
gen 
ver
dat 

!ness 

dit 
5 In 
Jar
•leit 
van 
jde

Jmt 
van 
dA, 
, zij 
van 

oe-

.e 

r ijd 

le 

aan 

teid 

~n 

)0 

s&.. o r 2oo1 

de interne partijdemocratie op ouderwetse wijze, 
door herinvoering bijvoorbeeld van de partijraad, 
zal immers weinig veranderen aan de huidige 
(on)aantrekkelijkheid van de partij, hoe belangrijk 
partijdemocratie op zichzelf ook is . Daartegenover 
staan pleidooien voor een echte campagnepartij. 
Eigenlijk impliceert dat dat men de ontwikkeling 
naar de partij als business.firm aanvaardt, met wellicht 
hier en daar wat kanttekeningen. 6 

De Commissie Brouwer heeft terecht in haar ad
vies niet gekozen voor een bepaald partijtype. Noch 
voor de kaderpartij, de ledenpartij, de campagne
partij, de kartelpartij, de kiesvereniging, de catch all 
partij, of wat voor ander somber politicologisch 
type dan ook. 7 . Maar hoe dan wei in de 2 1 ste eeuw? 

Partij zonder staat? 

ring van staat en openbaar bestuur. Als er geen be
stuurlijk centrum (de overheid, de staat) resteert, 
dan staat ook de relevantie van een sociaal-democra
tische politieke partij als zelfstandige actor ter dis
cussie. 

Daarom is het van groot belang na te gaan aan 
welke vraagstukken de politiek een probleemoplos
sende bijdrage moet leveren in de 2 1 ste eeuw. En 
dan passeren a! snel de revue: het terrein van (inter
nationale) veiligheid, mensenrechten, armoede, 
criminaliteit, migratie en vluchtelingen, technolo
gische ontwikkeling, concurrentiekracht, mobili
teit, ecologisch evenwicht en ruimtegebruik; par
ticipatie en verantwoordelijkheid van burgers en 
betrouwbaar en innovatiefbestuur. Het gaat hier om 
urgente, complexe en ongestructureerde publieke 

Hebben politieke partijen 
nog wei een functie? Het is 
niet ongewoon het be
staansrecht van politieke 
partijen in twijfel te trek
ken in de huidige netwerk
samenleving. 8 Illustratief 
zijn de vergaande op

Wat angst aanjaagt is een 

Schumpeteriaans schrikbeeld: 

een partij en partijleiding die als 

politieke ondernemers ]outer op 

stemmenwinst aifixeerd zijn. 

vraagstukken. ' 0 lnrniddels 
zijn de debatten over het 
einde van de politiek dan 
ook wei verstomd. De op
gave zal vee! eerder zijn 
creatieve bestuurlijke ar
rangementen te ontwikke
len. Geografische centra 

vattingen op dit punt van de bestuurskundige Paul 
Frissen. In de opvatting van Frissen verdwijnt de 
staat als centrum voor de sturing van maatschappe
lijke ontwikkeling. De politieke partij (en zeker de 
sociaal-democratische partij) was altijd gericht op 
machtsuitoefening door middel van de staat. Poli
tieke partijen hebben dan ook geen toekomst in zijn 
visie. Er moet eerder sprake zijn van een beweging, 
een mentaliteit, een vorm, een stijl; van een ' soci
aal-democratie zonder partij'. 9 

Het is dus zaak om heldere conclusies te trekken 
over de mate waarin de staat in zijn klassieke vorm 
van sturend centrum zal of moet blijven bestaan en 
de functies die dat centrum zal hebben . Vernieuwing 
van de PvdA zal hoe dan ook beredeneerd moeten 
worden vanuit het per spectief van functieverande-

van politiek besluitvorming 
(lokale, regionale, nationale en internationale over
heden) moe ten in die arrangementen met meervou
dige verantwoordelijkheid een belangrijke rol blij
ven spelen van toetsing, bewaking, regie en soms 
ook directe sturin g. I I Vereist wordt een ingrijpend 
veranderde overheid, die aan representatie, selectie 
van ideeen en bestuurders nieuwe eisen stelt. 

Dan nog is de vraag wat precies de rol van poli
tieke partijen is. ICT brengt immers de mogelijkhe
den van meer directe democratie snel binnen be
reik. Aan meer directe democratie wordt vaak func
tieverlies van politieke partijen verbonden. De vraag 
laat zich stellen of direct gekozen bestuurders, in 
overleg met betrokken groepen en gesteund door 
referenda niet heel goed in staat zijn algemene afwe
gingen maken, in een systeem van hoofdzakelijk di-

6. Zie voor een mooi voorbeeld het 
gesprek tussen Koole, van Praag en 
Krouwel in de Groene Amsterdammer, 
februari 2ooo. 

een uitgewogen boodschap ' (p. 359 
'Politieke Partijen in Nederland'). 
Altijd gaat het m .i. echter om 
voorstellen tot partijorganisaties 

8. M. Castells, The Rise '!f the Network 
Society, I 996. 
9 · Paul Frissen, Sturine en Publiek 
Domein, Jaarbericht 2ooo CLB/WBS. 

7. De nuance gebiedt te zeggen dat 
partijtype en ambitie zich niet een op 
een tot elkaar verhouden. Zo pleit 
bijvoorbeeld Koole ervoor dat 
'toekomstige politieke partijen ( .. ) 
ervoor moeten zorgen dat hun 
!eiders als persoon drager zijn van 

die de vereiste spanning en 
wisselwerking tussen inhoud en 
vertegenwoordiger niet creatief 
genoeg vorm geven, onder andere 
door strakke hierarchische structuren 
waarin standpunten tot stand moeten 
komen . 

I o. H. van der Wouden, De dynamiek 
vanbeleid, I992,p.68 
I I . Het alternatief van Frissen van een 
centrumloze democratie is een 
utopische illusie, maar Ievert wei 
inspirerende perspectieven (P. Frissen, 
De leae staat, p. I 87 e. v.) 

6o_5" 
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recte democratie. Oat is denkbaar, maar Ievert een 
systeem op met onvoldoende checks and balances. 
Achter de huidige vernieuwingen in de bestuurs
praktijk gaat immers een verandering in krachtsver
houdingen schuil binnen de overheid zelf. Een prag
matisch lerende besluitvorming overheerst ten 
opzichte van een besluitvorming op basis van de soe
vereiniteit/ wetgevende bevoegdheden van de ver
tegenwoordigende lichamen. In de dagelijkse be
stuurspraktijk is de dominantie van de dagelijkse 
besturen daardoor groot en groeiend. 1 2 Juist in een 
systeem met meer elementen van directe democra
tie is het van belang dater een tegenwicht is tegen te 
grote gerichtheid op sinale issues en een exclusieve 
binding tussen bestuurders en kiezers . Een systeem 
met vertegenwoordigers en bestuurders afkomstig 
uit partijen is dan verre te prefereren. De PvdA 
moet daarom nieuwe vormen ontwikkelen om de 
invloed van ideeen en bestuurders en vertegen
woordigers te vergroten. De politieke partij moet 
intensief voeling hebben met aile bestuurlijke arran
gementen, zoals die in het publiek domein en dwars 
door aile bestuurslagen heen voorkomen. In die zin 
is Frissen's idee van een sociaal-democratische be
weging zo gek nog niet. 

VerstandiB 1 

Het kloppend hart van de sociaal-democratie kan ai
leen een politieke partij zijn, die zoals de commissie 
Brouwer wil, zeer naar buiten gericht is. Terecht be
nadrukt Van Thijn de noodzaak van goed politiek 
leiderschap juist in een 'netwerkmaatschappij' en 
juist in het publieke domein en ziet hij het publiek 
domein ook als broedplaats voor politiek talent. 1 3 

Een aantal van de prioriteiten die de commissie 
Brouwer voorstelt is met name gericht op het ver
sterken van dit naar buiten gerichte karakter, zoals 
het versterken van maatschappelijke allianties. 

Die prioriteiten zijn ook gericht op het grens
overschrijdende karakter van de diverse overheden; 

de verbindingen tussen de verschillende geogra
fische lagen dienen te worden versterkt, juist ook 
binnen de partij. Regionale samenwerking wordt 
gestimuleerd. Een versterking van die allianties en 
van het permanente debat zal met name ook op deze 
niveaus moeten plaats vinden. Het voorgestelde re
gionale steunpunt moet een hoge prioriteit hebben 
om de soms zwakke lokale organisatie te versterken. 
Ook de voortgang van het partijvormingsproces op 
Europees niveau wordt verder aangemoedigd. 

De missie en de ]eden 
De sociaal-democratie heeft in de 2 1 ste eeuw te 
maken met een ingrijpend gewijzigde rnissie . De 
binding van leden en kiezers moet daarom ook in
grijpend wijzigen. Immers, de PvdA verliest in toe
nemende mate haar maatschappelijke binding aan 
vaste sociale categorieen als gevolg van, wat met een 
verzamelterm wel aangeduid wordt als, individuali
sering: de fragmentarisering van maatschappelijke 
klassen en ideologieen. Individuen definieren hun 
maatschappelijk (gewenste) positie en opvattingen 
steeds persoonlijker, los van herkomst en sociale 
klasse. I4 De fragmentarisering in ideologieen en 
maatschappelijke verbanden forceert het sociaal-de
mocratisch gedachtegoed in een meer pragmatische 
(in filosofische zin), pluralistische richting. 1 5 In het 
concept-beginselprogram Tussen droom en daad 16 is 
die tendens duidelijk aanwezig. Vanuit het histori
sche gedachtegoed van de sociaal-democratie komt 
een aantal meer traditionele waarden naar voren 
zoals solidariteit, gelijke kansen en democratie. Er 
vinden ook verschuivingen plaats in de richting van 
internationale verdelings- en ordeningsvraagstuk
ken, duurzaamheid, interculturaliteit en eigen indi
viduele kracht (empowerment) en participatie. De 
missie I 7 zoals in dat program geformuleerd, stelt 
nieuwe eisen aan de organisatie van de PvdA, en wei 
om de volgende redenen. 

- Het sociaal-democratisch beginselprogram-

1 2. Hoe daarop te reageren bijv. door 
versterking dualisme en versterking 
toezicht en controle-instrumentarium 
blijft hier verder buiten beschouwing. 
Zie H. Wesseling en M. Otto, Ra!iona
liteiten van Politiek bestuur, p. I H e . v. 
IJ . Ed van Thijn, 'De Derde weg en de 
Staat', Socialisme &_Democratie, jaargang 
57, nr. II, 2ooo, p. 512 e.v.; zie bijv. 
ook 'Tussen staat en electoraat', Raad 
voor het openbaar bestuur, 1 9 9 8. 

als onthierarchiesering, media
dominantie en de ontwikkeling (in 
economische term en) van een grote 
relatief welvarende middenklasse met 
meer onbepaalde opvattingen en de 
etnische fragmentarisering van de 
lagere inkomensgroeperingen met 
eveneens minder vaste bindingen . 

op de PvdA, in Willem Witteveen, De \j 
denkbeeldige Staat, 2ooo. 
I 6. Rapport commissie Witteveen, 
'Tussen droom en daad', in 'Idealen in\ 1 
de praktijk brengen', PvdA congres \1 
stuk.ken maart 2 oo 1 
I 7. Weliswaar zijn de beginselen geen 
korte krachtige omschrijving zoals een 
missie eigenlijk moet zijn, ze zijn wei 
inhoudelijk richtinggevend; hier 
worden ze daarom als 'de missie' 
beschouwd. 14. Achterliggend zijn ontwik.kelingen 

I 5. Een mooie beschouwing in dit 
verband vind ik die van Witteveen over 
'Perspectivisme ', ook al heeft die 
beschouwing niet specifiek betrekking 
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rna moet in de huidige tijd een min of meer uni
verseel karakter hebben, tot aile mensen gericht 
zijn, bescherrning bieden voor kwetsbare belan
gen en inspelen op de grate (internationale) 
vraagstukken. Die missie vereist dat voortdu
rend waarden afgewogen worden. Dat vergt een 
permanente dialoog. Burgers blijken zeer wei be
reid die dialoog op basis van hun kennis en erva
ring of op basis van hun belangstelling voor issues 
aan te gaan; de partij moet dat mogelijk maken. 
Uit onderzoek blijkt dat er wellicht niet teveel 
vertrouwen in politici bestaat, maar wei in de de
mocratic als zodanig. Zo is er ook een behoorlijke 
politiek-maatschappelijke betrokkenheid, ook 
onder PvdA-leden en -kiezers. ' 8 De commissie 
Brouwer komt hier mede aan tegemoet met de 
wens tot verantwoording door gekozen verte
genwoordigers. 
- In die dialoog moet er ook aandacht zijn voor 
de standpunten van de kiezers en organisaties. 
Niet vanwege 'catch all-achtig' campagnegedrag, 
maar om de verkregen inzichten in het eigen 
gedachtegoed te verwerken, zonder in oppor
tunisme te vervallen. Een aantal goede verschui
vingen in standpunten van de PvdA van de af
gelopen jaren is met name ook bevorderd door 
opvattingen van grate groepen kiezers die zich 
van de PvdA afwendden. Ik denk aan de aandacht 
voor veiligheid of de aandacht voor effectieve pu
blieke arrangementen. '9 Intensieve raadpleging 
van kiezers en maatschappelijke organisaties en 
hen betrekken bij het debat binnen de PvdA is 
uiterst wezenlijk. 
- De daadwerkelijke afweging van sociaal-de
mocratische waarden komt veelal tot stand in de 
praktijk van het bestuurlijk handelen in de com
plexe netwerksamenleving. Dat vereist aanspre
kende en krachtige bestuurders en vertegen
woordigers, die vertrouwen wekken en zich pu
bliekelijk durven te verantwoorden. De PvdA 
moet dat toegenomen belang van vertegenwoor
digers en bestuurders voor het realiseren van de 
missie in haar beleid en aanpak verdisconteren. 
De reeds lang bestaande tendens in de media de 
persoon van de politicus centraal te stellen, wordt 
tevens aangevuld met ongekende mogelijkheden 

om over de inhoud te communiceren. Ideeen 

moeten aansprekende vertegenwoordigers inspi
reren, op basis waarvan electorale en bestuurlijke 
kracht in stelling gebracht kan worden. 

VerstandiB 2 

Het ad vies van de comrnissie Brouwer speelt goed in 
op de organisatorische eisen die de beginselen zoals 
geformuleerd in 'Tussen droom en daad' implice
ren. Het rapport opent mogelijkheden om de 
vruchtbare spanning die er in een partij client te be
staan tussen inhoud en personen verder uit te buiten 
en aan te scherpen. 

Op de eerste plaats door de selectie van aanspre
kende volksvertegenwoordigers en bestuurders. 
Vertegenwoordigers die de ruimte krijgen voor 
waarden- en belangenafweging en waar kiezers zich 
mee kunnen identificeren. Maar ook vertegenwoor
digers die in staat en bereid zijn zich publiekelijk of 
in partijverband te verantwoorden. De selectie van 
ons politick leiderschap is een kwestie van de eerste 
orde. Onder andere het scoutingnetwerk zou hier 
goede resultaten moeten gaan opleveren. 

Op de tweede plaats speelt de comrnissie in op de 
mogelijkheid en wenselijkheid om op basis van in
houdelijke thema's en issues aan het partijleven dee! 
te nemen. De commissie Brouwer doet een aantal 
voorstellen om het inhoudelijk debat te verlevendi
gen, zoals het verder versterken van de kenniscen
tra, het houden van meningspeilingen met behulp 
van mod erne I c T en de oprichting van het zoge
naamde Politieke Forum. 

Het voorstel voor een Politick Forum als plat
form voor verantwoording, debat en inhoudelijk ad
vies is essentieel om de vruchtbare spanning tussen 
binding op basis van inhoud en binding op basis van 
vertegenwoordigers tot stand te brengen. Dit forum 
is pluriform samengesteld ( er zit dus niet een of an
dere intellectuele elite). Er vindt mede op basis van 
meningspeilingen in het openbaar een dialoog plaats 
die kan resulteren in een advies. Die werkwijze kan 
zowel aansprekende volksvertegenwoordigers naar 
voren brengen als ideeen genereren die de basis van 
mobiliserende standpunten kunnen vormen. lk kan 
me voorstellen dat in het Politick Forum de inhou
delijke afronding plaats vindt van een debat dat de 

1 8. Oat concludeer ik in ieder geval uit 
R. Koole en J. van Holsteyn, 'Partij- f\{ 
!eden in perspectief', 2ooo 

19. Het gehele debat over de zogenaam-

de 'Derde Weg' is m.i. sterk beinvloed 
door kritiek van buiten op verouderde 
opvattingen binnen de sociaal
democratie in de zeventiger en tachtiger 

jaren. Zie o.a . European Social Democracy. 
Traniformation in Prooress, edited by Rene 
Cuperus & Johannes Kandel, 1998; 
Anthony Giddens, 'The third way', 1998. 



6o8 
s &.o I 2 2ooo 

DE VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE BROUWER IN VOGELVLUCHT 

De commissie Brouwer heift in haar rapport Politiek is Mensenwerk een aantal maatschappelijke ontwikkelinaen verkend: 
de initiatiifrijke samenlevina, Europa is binnenland aeworden, ict maakt nieuwe vormen van ideeiinuitwisselina en sa
menwerkinB moaelijk. Ze heift oak een aantal sterke en zwakke punten van de partij weeraeaeven . De commissie partijver
nieuwina bepleit op basis daarvan de volaende prioriteiten voor de PvdA 

- De PvdA ontwikkelt ideeiin en beleid, o.a. vorm te aeven door uitbouw en heldere positionerinB van de kenniscen
tra, een kenniifestival per twee jaar, lokale en reaionale kennisnetwerken, ledenraadpleainaen (traditioneel en via j ct) 
en systematisch onderzoek naar de belanastellina en motivatie van /eden en kiezers. 
- De PvdA aaat allianties aan met buraers en maatschappelijke oraanisaties doordat o.a. volksverteaenwoordiaers 
netwerken opbouwen en contacten met aemeenten en wijken onderhouden 
- De PvdA draaat haar politieke verantwoordelijkheden en is daarop aanspreekbaar, o.a. doordat het conares het 
hooaste oraaan blijft, doordat een Politiek Forum, met verteaenwoordiaers uit reaio, kenniscentra en deskundiaen uit 
maatschappelijke oraanisaties, inaesteld wordt voor versterkina van de verantwoordinB en dialooa over de landelijke en 
Europese politiek en adviserinB over de politieke aaenda van de partij 
- De PvdA is permanent op zoek naar nieuw talent en heift tot taak haar verteaenwoordiaers aoed te beaeleiden o.a. 
door een landelijk scoutinanetwerk op te zetten 
- De PvdA mobiliseert vrijwilliaers en wakkert sociaal-democratisch enaaaement aan door ondermeer een 1Jectieve 
inzet van het partijbureau en een betere coordinatie van de verschillende partijoraanisaties, door de instellina van re
Bionale steunpunten. 
- Voor 2003 dient er nadere adviser ina plaats te hebben over het aantrekkelijker maken van het lidmaatschap en de 
partijsamenwerkinB op Europees niveau. 
- Voor de lanaere termijn moet adviser ina tot stand komen over met name vormen van meer directe democratie zoals 
direct aekozen verteaenwoordiaina in het conares en verkiezina van kandidaten. 20 

partij a! een aantal maanden voert, gevoed door een 
kenniscentrum en waaromheen zich verschillende 
kandidaten voor de verkiezing op een volgende lijst 
hebben verzameld. Van het in het Forum gevoerde 
de bat zal dan veel invloed uitgaan op de uiteindelijke 
keuze, zowel inhoudelijk als qua kandidaatstelling. 
Zo'n dialoog zou ook heel goed het startpunt voor 
een nieuwe standpuntbepaling kunnen zijn, waar
voor vervolgens een kenniscentrum een nadere ad
viesopdracht krijgt. Zo zijn er meerdere manieren 
denkbaar waarop dit inhoudelijk forum, in samen
spel met de kenniscentra, de formele besluitvor
ming kan bei'nvloeden en daarmee de selectie van 
kandidaten en de politieke standpuntbepaling. Daar
mee is de weg geopend om zowel door binding op 
basis van issues als door binding op basis van aanspre
kende persoonlijkheden de partijorganisatie verder 
vorm te geven. Die twee-eenheid zou wat mij be
treft de kern mogen zijn van een sociaal-democra
tisch alternatief voor partijtypes als de. campagne-

partij of - in contrast daarmee - juist de klassieke 
verenigingsdemocratie. 

Voor het voortdurend kunnen organiseren van 
die spanning is een klein bestuur met .een slagvaar
dige professionele organisatie essentieel, zoals de 
regionale steunpunten wezenlijk zijn voor het lokaal 
en regionaal niveau. Checks and balances via de vereni
gingsadviesraad en via het congres zijn dan wel on
misbaar. Uiteindelijk moet er altijd een laatste 
machtswoord door de leden van de partij te spreken 
zijn. Het congres blijft, in de voorstellen van Brou
wer e. a., gewoonhethoogste orgaan, waarbij de sta
tuten als het ware de garantie van de wet geven tegen 
willekeur. 

Niet zelden zijn binnen de partij pleidooien te 
horen voor de ontwikkeling in de richting van een 
campagnepartij; de partij heeft dan als hoofdactivi
teit het voeren van campagnes om verkiezingen te 
winnen . Personen die kiezers binden op basis van 
een uitgekiende 'marketingstrategie' staan in zo'n 

2o . Het advies is opgenomen in het 
stuk voor het congres van maart 2oo I 

' Idealen in de praktijk brengen'. 
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partijtype onvermijdelijk centraal. Als alternatief 
fungeert wei de traditionele kader- of ledenpartij, 
vaak gekenmerkt door een zekere ideologische 
strakheid, met nadruk op het meer klassieke ge
dachtegoed van de PvdA. Geefmij dan maar hetper
spectief van de commissie Brouwer, waar interes
sante ideeen en interessante politici beide ruimte 
krijgen en waar structuren de inspiratie niet over
heersen. 

Politieke partij is een collectiif goed 

Het partijbeeld van de Commissie Brouwer is der
halve: een ambitieuze PvdA, met een perspectief
volle combinatie van aansprekende inhoud en aan
sprekende politici; dit alles gesteund door een 
democratische vereniging en gevoed door maat
schappelijke allianties. Zo worden er vier perspec
tieven met elkaar verbonden: 1. versterking van de 
democratische vereniging (via bijvoorbeeld regio
nale steunpunten); 2 . Versterking van de sociaal
democratische beweging (via maatschappelijke al
lianties); 3. Versterking van de dimensie van idee en 
(o.a. Politiek Forum en kenniscentra) en 4· Meer 
accent op het belang van de vertegenwoordigers en 
bestuurders die de missie in de praktijk moeten re
aliseren (via scouting e.d. ). 

Het model van de vertegenwoordigende en con
trolerende democratie binnen de partij wordt daar
bij getransformeerd naar een meer 'deliberatief' of 
'dialogisch' model. 21 De vraag is dan natuurlijk wei 
of de door de commissie Brouwer voorgestelde pri
oriteiten en concrete voorstellen ook voldoende 
krachtig zijn om het hier geschetste perspectief te 
kunnen realiseren. Gemakkelijk zal het niet worden. 
Democratische politieke partijen worden meer en 
meer organisaties die zijn te omschrijven als een 
klassiek collectief goed. Ze scheppen waarborgen 
voor het maken van integrale afwegingen en voor 
het behoud van de democratie en daar heeft iedere 
burger belang bij. Wellicht zijn specifieke groepe
ringen en burgers niet meer zo snel bereid die waar
borgen zelf te onderhouden, bijvoorbeeld omdat 
politieke partijen minder dan vroeger vanuit sped-

fieke belangen en beginselen opereren. Oat lijkt een 
van de belangrijkste argumenten om niet te positief 
te zijn over de kansen op versterking van steun en 
lidmaatschap voor politieke partijen. 

Zoals bij vee! goederen met een sterk collectief 
karakter kan overheidsbekostiging wei eens noodza
kelijk blijken om het collectieve goed 'politieke par
tij' in voldoende mate in stand te kunnen houden. 
De commissie Brouwer rekent op verruiming van de 
staatssteun. Volledige overheidsbekostiging en/ of 
intensieve sponsoring zijn echter niet aantrekkelijk. 
Een missie als die van de sociaal- democratie vereist 
draagvlak, inzet en verbondenheid van burgers. Uit
gangspunt is en blijft: de PvdA als een democratische 
vereniging die steunt op vrijwilligers. De commissie 
Brouwer neemt hier een realistisch standpunt in, 
door enerzijds te wijzen op 'de initiatiefrijke samen
leving' waarin burgers en organisaties zeer actief 
zijn, maar er anderzijds ook op te wijzen dat sterk 
stijgende ledenaantallen geen reele verwachting 
zijn. 22 Op zichzelfheeft de commissie de opties die 
beschikbaar zijn om een verenigingsorganisatie te 
versterken benut: er is dankzij de Commissie Witte
veen (Beginselen) aandacht voor de sociaal-demo
cratische missie; er is aandacht voor strategische al
lianties en voor de dienstverlening en service aan de 
!eden en voor de organisatieaanpassingen en -wijzi
gingen die dat alles vereist. 2 3 

Open einden van partijvernieuwing 

Ook bij een commissielid blijven vragen en wensen 
over. Zoals de wens naar nog meer aandacht voor het 
lokale niveau. Lokale partijen komen in het advies 
beknopt aan de orde, en dan vooral als concurren
ten. Minder aandacht is er voor wat er van die par
tijen te leren is aan betrokkenheid met burgers en 
effectieve organisatievormen. Ook mis ik nog vol
doende aandacht voor het benodigde geld en de 
middelen. Er worden prioriteiten gesteld, maar een 
aantal afdelingen is erg zwak en zou erg vee! hulp 
nodig hebben om weer leden te winnen en ambitie 
uit te stralen. Het regionale steunpunt is een stap, 
maartoch. 

2 1 . Op basis van commentaar van 
Herman Wevers en van Jan Nekkers. 
2 2. De interessante discussie over 
'burgerschap ' die al een aantal jaren 
(hernieuwd) woedt is in dit verband 
heel relevant. Zien we burgers als 
actoren die verantwoordelijkheid 
nemen voor de ontwikkeling van het 
publiek domein ( ook voor de rol van de 

politieke partij) en die ook aile recht 
hebben op die verantwoordelijkheid , 
wat ook vraagt om verdere maatschap
pelijke democratisering), of zien we 
burgers meer als klan ten van het 
publieke bestel met minder vanzelf
sprekende eigen actieve participatie, 
anders dan als 'consument' ? Binnen de 
PvdA is de eerstgenoemde opvatting 

m.i. duidelijk dominant , maar we 
blijven vaak wat impliciet over de eisen 
die dat stelt aan burgers. Voor een goed 
begrip zie bijvoorbeeld 'The Conditions 
of Citizenship' onder redactie van Bart 
van Steenbergen, 1994. 
23. S. de Waal, 'Nieuwe strategieen 
voor het publieke domein', p. 143 e.v., 
2000. 
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Een wens is op korte termijn nader te verkennen 
wat de meest wenselijke campagneorganisatie zou 
zijn. Juist door in campagnes met aansprekende ver
tegenwoordigers op stap te gaan is er de mogelijk
heid !eden en kiezers erbij te betrekken op basis van 
engagement met personen. Een beetje op z'n Ame
rikaans een groot campagneteam vormen bij de vol
gende verkiezingen, in een aantal steden en op na
tionaal niveau, lijkt me een interessant en belangrijk 
experiment. 

Centraal voor rnij staat de wens 'de sociaal-de
mocratische partij van de toekomst' verder uit te 
werken . Oat betekent dat vooral moet worden nage
dacht over hoe binding op basis van aansprekende, 
breed gesteunde politici optimaal te combineren 
met binding op basis van inhoud door voortdurende 
verantwoording en debat (via het Politiek Forum, 
via kenniscentra ). Daar zijn we ook in de commissie 
nog niet helemaal goed uitgekomen. 

Juist op dat punt is een aantal belangrijke items 
voorgedragen voor nader advies. Met name de dis
cussie over het lidmaatschap en over raadpleging van 
kandidatenlijsten en vormen van meer directe de
mocratie kunnen leiden tot nadere voorstellen om 
die vruchtbare spanning tussen personen en ideeen 
te benutten. Er zijn hier verschillende scenario's 
denkbaar. In de lijn van het toenemend belang van 
aansprekende vertegenwoordigers is een vee! pro
minentere strijd tussen kandidaten binnen de partij 
denkbaar. Vergroting van democratie betekent dan 
immers rneer invloed op de keuze van kandidaten. 
De strijd in 1999 om het voorzitterschap van de par
tij is een voorbeeld dat aantoont dat zoiets betrok
kenheid geeft, zij het oak verdeeldheid. In lijn met 
het toegenomen belang van issues voor politieke be
trokkenheid van burgers, kan gedacht worden aan 
een verdere variatie in lidmaatschapsvormen, zoals 
aileen donateur gekoppeld aan een kenniscentrum, 
of een meer zelfstandige profilering op lokaal niveau. 

De vernieuwing van de PvdA zal, hoe dan ook, 
een continu proces zijn . Er zijn verschillende varian-

ten denkbaar waarop de brede ontwikkelingen van 
horizontalisering en ·individualisering zulJen door
gaan, bijvoorbeeld langs de assen van meer of 
minder internationalisatie en meer of minder maat
schappelijke betrokkenheid. Oat Ievert vele denk
bare scenario's voor de vernieuwing van de partij 
organisatie op: partijvorrning op Europees niveau, 
het naar elkaar toegroeien van sociaal-liberale en 
sociaal-democratische stromingen. 2 4 

Een gebeurtenis als de mislukking van de Haagse 
klimaatconferentie, bijvoorbeeld, doet mij realise
ren dat politieke partijen een actiever en prominen
ter rol kunnen en moeten spelen op internationaal 
niveau dan nu het geval is. Bestuurders en 'sinale 

issue-bewegingen' komen er blijkbaar niet meer uit. 
Het gaat dan om verdergaande, lange termijn partij 
ontwikkelingen. Het zou aanbeveling verdienen als 
de door de commissie voorgestelde 'begeleidings
groep Partijvernieuwing' ook dergelijke langere 
termijn scenario's tot zijn opdracht zou rekenen. 

Hoe dan oak: mij lijken in het Iicht van al die 
denkbare scenario's de voorgestelde prioriteiten 
van de comrnissie Brouwer heel verstandige priori
teiten. Partijvernieuwing kan aangenaam mensen
werk zijn: een mooie stap vooruit, in het Iicht van 
vermoede mogelijkheden. Met enig plezier hoorde 
ik Ad Melkert in het Tv-programma Buitenhcif(3 de
cember) betogen, in mijn eigen woorden, dat struc
turen minder in de weg moeten gaan zitten van in
spirerende ideeen en inspirerende vertegenwoordi
gers. Oat gaat mijns inziens heel goed samen met te
gelijk meer nadruk op het partijdonateurschap, 
zoals de week daarvoor in hetzelfde programma be
toogd werd door Jos de Beus. Oat kunnen nog boei 
ende discussies worden, maar Iaten we eerst die 
door de Comrnissie Brouwer voorgestelde stap 
vooruit wei doen op het komende partijcongres. 

HENK WESSELING 

lid van de Commissie-Brouwer, politicolooa en aemeente

secretaris van Dordrecht 

24. Zie het artikel van Hajer en Kalma 
in de NRC van 27 november 2ooo, waar 
juist een poging gedaan wordt tot 
afstand nemen van liberalisme. Ook een 
interessant toekomstbeeld, los van of 
de poging geslaagd is. 



1 

f 

n 

e 

tl 
'e 

.S 

e 

e 
n 
i-
l-

n 
e 

l-

i-

>, 

i
.e 

p 

s&...o r 2oo1 

Tien jaar gel eden werd Francis Fukuyama wereldbe
roemd met zijn artikel over het einde van de aeschiede
nis. Op precies het juiste moment betoogde hij dat 
de ondergang van het communisme inhield dat de
mocratic als enig mogelijk stelsel was overgebleven. 
Als zijn stelling klopt, dan zouden op zijn minst 
steeds meer staten democratisch moeten worden. 

Nu, ruim tien jaar na de val van de Muur wil het 2 1 ste 
jaarboek voor het democratisch socialisme een ba
lans opmaken: hoe staat het er eigenlijk voor met de 
democratic? Deze vraag wordt met aileen opgewor
pen voor Midden en Oost-Europa -het gebied dat 
sinds 1989 een politieke metamorfose heeft onder
gaan - maar wordt ook betrokken op ontwikkelin
gen elders in de wereld: in Latijns Amerika, Afrika 
en Zuid-Azie. Kernthema voor sociaal-democraten 
is daarbij hoe democratic in deze regio's bevorderd 
kan worden . Biedt het huidige ontwikkelingsbeleid, 
met zijn nadruk op aood aovernance daarvoor het 
beste instrument? 
Tegelijkertijd doen zich in de stabiele, welvarende 
Westerse democratieen ontwikkelingen voor, die de 
traditionele politieke instituties zoals de nationale 
parlementen en politieke partijen, ernstig op de 
proef stellen. De vraag is of hier rneuwe wegen voor 
democratic en democratisering gevonden kunnen 
worden, bijvoorbeeld met behulp van rneuwe infor
matie- en communicatietechnologie of door betere 
vormgeving van internationale democratische fora. 
De wijze waarop democratic in internationale 
samenwerkingsverbanden (Europa, de Vererngde 
Naties) vorm krijgt - en zou moe ten en kunnen krij
gen - vormt daarom een derde hoofdthema van dit 
hoek. 

Het 2 1 ste jaarboek voor het democratisch socialisme 
brengt de belangrijkste ontwikkelingen van de he
dendaagse democratic in kaart, onderzoekt welke 
mogelijkheden er zijn voor verrneuwing en verster
king van de democratic - nationaal en internationaal 
- en schenkt speciale aandacht aan de rol die de soci
aal-democratie daarbij zou kunnen spelen. Auteurs 
zijn Jos de Beus, Michael Dauderstadt, Andre 
Gerrits, Jolle Demmers, Alex Fernandez Jilberto, 
Barbara Hogenboom, Emanuel De Kadt, Kristoffel 
Lieten, Piet Dankert, Nico Schrijver en Wim Derk
sen. Het hoek wordt afgesloten met een interview 
met Arend Lijphart. 

De toekomst van de democratie 
Het eenentwintiaste Jaarboek voor het democratisch 
socialisme 
Onder redactie van Frans Becker, 
Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho en 
Bart Tromp 
Uitgeverij De Arbeiderspers I 
Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam 2ooo 

Het jaarboek is te bestellen bij de Partij van de 
Arbeid. Maak J 3 7 ,so over op postbankrekening 
34·79-700 t.n.v. PvdA Amsterdam onder 
vermelding van bestelnurnmer 747. 
Tevens verkrijgbaar in de boekhandel. 
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Nieuwe was-publicatie 

Multiple Third Ways 
De Derde Weg is, zonder twijfel, het gemeen
schappelijk referentiepunt geworden van de 
Europese sociaal-democratie. Het is het label 
waaronder' de ideologische en programmatische 
vernieuwing van de 
sociaal-democratie kan 
worden begrepen. 
Het Derde Weg
concept heeft een 
vrijwel precedentloos 
transnationaal debat 
losgemaakt over (le 
waarden van centrum
linkse politiek en over 
hoe te reageren op een 
wereld in fundamentele 
verandering. Men kan 
zelfs poneren, dat het 
Derde Weg discours een 
paradigmawisseling in 
de sociaal-democratie 
representeert, 
vergelijkbaar met het 
marxisme, 'Bad 
Godesberg' of het 
Keynesianism. 
De achtergrond van deze 
omslag wordt gevormd 
door een fundamentele 
transformatie van de 
economie, de sociologie 
en de cultuur van de 
Westerse democratien in 
de afgelopen decennia. 
Dit heeft, in de eerste plaats, geleid tot een 
convergentie in termen van de hervorming van 
de verzorgingsstaat. Elke Europese sociaal
democratische partij is volop bezig met 
modernisering en herontwerp van het 
verzorgingsstaatmodel. 
Van een 'enkelvoudige' Derde Weg kan hierbij 
trouwens niet worden gesproken. De reactie op 
en aanpassing aan gemeenschappelijke uitdagingen 
en externe spanningen door het bonte gezelschap 
Europese sociaal-democraten varieert aanzienlijk, 
mede afhankelijk van uiteenlopende nationale 
tradities, verzorgingsstaatsregimes en 
partijpolitieke stelsels. 

Het nieuwe Derde Weg-paradigma vertegen
woordigt een delicate balans tussen eenheid en 
verscheidenheid, convergentie en divergentie. 
De Europese sociaal-democratie is en blijft een 
verhaal van 'Multiple Third Ways'. 
Onder gelijknamige titel bracht het Forum 
Scholarsjor European Social Democracy - een 

netwerk van denktanks 
en politieke instituten, 
verbonden met sociaal
democratische partijen 

•in tal van Ianden van 
Europa - zojuist haar 
nieuwe hoek uit. 
Multiple Third Ways. 
European Social 
Democracy facing the Twin 
Revolution cif 
Globalisation and the 
Knowledge Society, onder 
redactie van Rene 
Cuperus, Karl Duffek & 
Johannes Kandel, 
bundelt visies en 
commentaren van uit
eenlopende weten
schappers en politici uit 
diverse Europese Ianden 
op het gedachtengoed 
van de Derde Weg. Het 
biedt, in het bijzonder, 
een fraaie documentatie 
van de ontvangst van 
New Labour en de 
Derde Weg op het 
Europese continent. 
Met bijdragen van 

ondermeer: Wolfgang Thierse, Fritz Scharpf, 
Roger Liddle, Mario Telo, Alain Bergounioux, 
Wolfgang Merkel, Gabriel Colome, Heinz 
Fischer, Charlotte Svensson, Rene Cuperus en 
Thomas Meyer. 

R. Cuperus, K. Duffek & ]. Kandel (red). Multiple 
Third Ways. European Social Democracy facing the Twin 
Revolution cif Globalisation and the. Knowledge Society 
ISBN 90-72r;75-7o-9; Engelstalig, 2r;6 p. 
Te bestellen door overmaking van f 39,- op 
postbankrekening 3479700, o.v.v PvdA-boeken en 
brochures, bestelnr. 774· Tevens verkrijgbaar in 
de academische boekhandel. 
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